
 
USNESENÍ 

 

z 19. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 29. 5. 2007 
 
 

 
1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 29. 5. 2007 dle upravené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
dopln�ní výše nájemného dle d�vodové zprávy u pronájmu pozemku parc. �. 1644 zast. pl.   
a nádvo�í o vým��e 491 m2 a �ásti pozemku parc. �. 307/2 ost. pl. o vým��e 726 m2, vše   
v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc spole�nosti SIKAM s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.3. 
 
2. schvaluje 
1. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 303 ost. pl. o vým��e 35 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. 1721/6 ost. pl. o vým��e 
3232 m2  a  parc. �. 1648 (dle GP �. 1409-76/2006 - �ást parc. �. 1648/1) ost. pl. o vým��e 
71 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti HEBACO steel s.  r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 23 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu Janu Pudovi dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
4. pronájem budovy �. p. 813, Podnikatelský inkubátor CITT UP, Šlechtitel� 21, Olomouc    
na pozemku parc. �. 1721/63 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 928 m2 s komunikacemi, 
parkovacími stáními a inženýrskými sít�mi na pozemcích parc. �. 1705/1 ostatní plocha         
a parc. �. 1721/64 ostatní plocha a inženýrskými sít�mi na pozemcích parc. �. 1705/2 ostatní 
plocha, parc. �. 1705/5 ostatní plocha a parc. �. 1705/31 zastav�ná plocha a nádvo�í       
a pozemku  parc. �. 1721/63 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 928 m2 a parc. �. 
1721/64 ostatní plocha o vým��e 3 038 m2, vše k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
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5. zám�r odprodat objekt �. p. 813, stavba ob�anského vybavení (Podnikatelský inkubátor 
CITT UP) s pozemkem parc. �. 1721/63 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 928 m2          
a pozemek parc. �. 1721/64 ostatní plocha o vým��e 3038 m2, vše v k. ú. Holice       
u Olomouce, obec Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci dle d�vodové zprávy bod        
�. 1.4. 
 
6. sv��ení objektu �. p. 813, stavba ob�anského vybavení (Podnikatelský inkubátor CITT UP) 
na pozemku parc. �. 1721/63 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 928 m2, v�etn� jeho 
sou�ástí a p�íslušenství, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do správy spole�nosti 
Správa nemovitostí Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
7. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu �ásti pozemku parc. �. 401/1 orná p�da o vým��e      
20 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc s paní Helenou Koval�íkovou dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
8. pronájem pozemku parc. �. 1751 ost. pl. o vým��e 474 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti REFAS Olomouc spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
9. uzav�ení dodatku k dohod� o uznání dluhu dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
3. souhlasí 
1. se zvýšením nájemného na 35,- K�/m2/rok u pronájmu pozemk� parc. �. 117/2 ost. pl. - 
sportovišt� a rekrea�ní plocha o vým��e 338 m2, parc. �. 117/7 ost. pl. - sportovišt�               
a rekrea�ní plocha o vým��e 409 m2, parc. �. 31/47 ost. pl. - sportovišt� a rekrea�ní plocha   
o vým��e 974 m2, parc. �. st. 110 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 167 m2, parc. �. st. 111 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 168 m2, parc. �. st. 112 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 168 m2, parc. �. 
st. 113 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 168 m2, parc. �. st. 114 zast. pl. a nádvo�í o vým��e     
169 m2, parc. �. st. 116/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 66 m2, parc. �. st. 117 zast. pl.           
a nádvo�í o vým��e 196 m2, parc. �. st. 118 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 196 m2, parc. �. st. 
119 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 198 m2, parc. �. st. 121/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e      
129 m2, parc. �. st. 122 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 161 m2, parc. �. st. 123 zast. pl.             
a nádvo�í o vým��e 174 m2, parc. �. st. 124/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 66 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví �eské republiky - Ministerstva obrany dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. se zm�nou subjektu na stran� nájemce pozemk� parc. �. 1721/19 ost. pl. o vým��e     
1858 m2, parc. �.1721/20 orná p�da o vým��e 1996 m2, �ást parc. �. 1721/16 ost. pl.            
o vým��e 917 m2, �ást parc. �. 1721/17 ost. pl. o vým��e 927 m2, �ást parc. �. 1721/18 ost. 
pl. o vým��e 1755 m2, �ást parc. �. 1721/22 ost. pl. o vým��e 1385 m2, �ást parc. �. 1721/34 
ost. pl. o vým��e 607 m2, �ást parc. �. 1721/35 ost. pl. o vým��e 1479 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z Ing.  Pavla Nastoupila na spole�nost DAPON OKNA s. r. o. 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
pana Filipa Domácího o pronájem pozemku parc. �. 1319/1 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1751 ost. pl. o vým��e    
474 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se spole�ností REFAS Olomouc spol. s r. o. p�i 
kupní cen� ve výši 610,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
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6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
souhlasit se zm�nou subjektu na stran� budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 1721/19 ost. 
pl. o vým��e 1858 m2, parc. �.1721/20 orná p�da o vým��e 1996 m2, �ást parc. �. 1721/16 
ost. pl. o vým��e 917 m2, �ást parc. �. 1721/17 ost. pl. o vým��e 927 m2, �ást parc. �. 
1721/18 ost. pl. o vým��e 1755 m2, �ást parc. �. 1721/22 ost. pl. o vým��e 1385 m2, �ást 
parc. �. 1721/34 ost. pl. o vým��e 607 m2, �ást parc. �. 1721/35 ost. pl. o vým��e 1479 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z Ing.  Pavla Nastoupila na spole�nost 
DAPON OKNA s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana Filipa Domácího o odprodej pozemku parc. �. 1319/1 ost. pl. o vým��e 20 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007 bod programu 2, bod 1.10. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat �ást pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e cca 22 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu Janu Pudovi dle d�vodové zprávy bod �. 1. 3. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Ve�ejná zakázka �. 729 - zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení 
s názvem „Prodloužení vodovodu“ archivní �íslo 729 
 
2. pov��uje 
- nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 710 - 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 
„�OV Olomouc - vým�na a zateplení plynového potrubí „ archivní �íslo 710 sdružení 
uchaze�� dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.1 
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5 Ve�ejná zakázka �. 717 - 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 
„Kanalizace Radíkov, dodatek �. 1“ archivní �íslo 717. uchaze�i dle návrhu  komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.2 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 732 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího �ízení s názvem „SEV Slu�ákov - interiér, dodatek �. 2“ archivní �íslo 732. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �.  734 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení 
s názvem „�OV - oprava kogenera�ní jednotky Jenbacher“ archivní �íslo 734. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
- nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona �. 137/2006 Sb. komisi posouzením kvalifikace 
dodavatel� dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
- vedení SmOl schválením technické specifikace vozidla a výb�rem dodavatel�, kterým bude 
zaslána výzva. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.5 
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8 Ve�ejná zakázka �.  733 - zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení 
s názvem „Nákup vozidla pro OŽP“ archivní �íslo 733 dle upravené d�vodové zprávy. 
 
2. pov��uje 
-  nám�stka primátora Mgr. Svatopluka Š�udlíka  podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
- vedení SmOl schválením technické specifikace vozidla a výb�rem dodavatel�, kterým bude 
v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona zaslána výzva k podání nabídky. 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3.6 
 
 
9 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na m�stský byt v dom�:  
a) P.P�ichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, �.b.29 s Holomkovou Irenou dle d�vodové 
zprávy bod 1 a) 
b) �erná cesta 33, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 19 s Tobiášovou Marcelou dle d�vodové 
zprávy bod 1 b) 
c) �ezá�ova 18, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 17 s Johnovou Marií dle d�vodové zprávy bod 
2 a) 
d) Polská 58, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 4 s Exlerovou Marií dle d�vodové zprávy bod 2 b) 
e) Kanadská 8, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 8 s Oralovou Kv�tou, dle d�vodové zprávy bod 2 
c) 
f) Wolkerova 38a, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 3 se H�íbalem Filipem dle d�vodové zprávy 
bod 2 d) 
g) Družební 17, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 14 se Sokolovou Hanou dle d�vodové zprávy 
bod 2 e) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Nehoda Radek, Peškova 2, Olomouc 
Vodáková So�a, Rumunská 11, Olomouc 
Kelnar Jind�ich, Rumunská 11, Olomouc 
Štrajt Ji�í, Topolová 1, Olomouc 
Gajdaczek Petr, V�ra, Topolová 7, Olomouc 
Mašek Vlastimil, Jana, Topolová 9, Olomouc 
Mi�ka Ivan, Dolní nám. 7, Olomouc 
Trnka Miroslav, Nebylicyna Inna, Dolní nám. 7, Olomouc 
Mgr. Fešarová Lenka, Dolní nám. 7, Olomouc 
Zav�elová Markéta, Dolní nám. 7, Olomouc 
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Hromadová Jana, Dolní nám. 10/11, Olomouc 
Woláková Martina, Jaroslav, �erná cesta 18, Olomouc 
Mou�ka Mojmír, �erná cesta 19, Olomouc 
Slížová Marie, Pavel, Synkova 4, Olomouc 
Zachrdlová Libuše, Luboš, Synkova 4, Olomouc 
Komínek Jan, Kosmonaut� 14, Olomouc 
Miklíková Jaroslava, U Letišt� 2, Olomouc 
Bedná�ová Radka, Sokolská 25, Olomouc 
Stratil Jan, Eva, U Letišt� 2, Olomouc 
Bu�ová Lenka, �erná cesta 1, Olomouc 
Dózner Jaroslav, Pavel�ákova 1, Olomouc 
Zornová Jind�iška, Hrn�í�ská 38, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Polit.v�z�� 2, Olomouc 
Šeflová Jana, �erná cesta 17, Olomouc 
Smolková Jana, �erná cesta 17, Olomouc 
Šoustalová Ilona, �erná cesta 15, Olomouc 
Faltýnková Gizela, Petr, �erná cesta 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt: 
Nevjelík Petr, Ilona, Družební 4, Olomouc 
Sedláková Evelína, Polit.v�z�� 4, Olomouc 
Albrecht Ondrej, Bed�iška, Fischerova 6, Olomouc 
Látalová Jarmila, Milan, P. P�ichystala 64, Olomouc 
Krumniklová V�ra, Polit. v�z�� 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 b)   
      c) na 1rok s nájemci: 
Homolová Barbora, Jiráskova 10B, Olomouc 
Démarová Ivanka, Rumunská 11, Olomouc 
Kupka Ji�í, Marta, �erná cesta 27, Olomouc 
Maholiaková Marie, �erná cesta 13, Olomouc 
Tomášek Václav, Polská 57, Olomouc 
Derková Renáta, Synkova 8, Olomouc 
�onková Pavla, �erná cesta 25, Olomouc 
Vaší�ková Martina, Balbínova 7, Olomouc 
Szurpitová V�ra, Marius, �erná cesta 7, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 c)         
       d) na ½ roku s nájemci: 
Sušarská Alžb�ta, P. P�ichystala 70, Olomouc (�.b.27) - na 3 m�síce 
Sušarská Alžb�ta, P. P�ichystala 70, Olomouc (�.b. 50)  
Danihelová Marika, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Da�helová Marie, P. P�ichystala 70, Olomouc - na 3 m�síce 
Por�ogoš Miroslav, Marta, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Gábor Štefan, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Ulmanová R�žena, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Da�helová Anna, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Bezd�ková Ludmila, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Gonová Iveta, Bystrik, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Vavreková Irena, Holická 51, Olomouc 
Živný Tomáš, Sladkovského 1A, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 d) 
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2. s neprodloužením nájemních smluv: 
�ubrdová Marie, �erná cesta 29, Olomouc 
Heger Ludvík, U Letišt� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b) 
 
3. s vým�nou byt�: 
Frýdková Jana, U Letišt� 10, Olomouc 
Machátová Simona, Lud�k, Politických v�z�� 2, Olomouc 
Motyka Petr, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Srovnal David, Synkova 13, Olomouc 
Hammerová Ludmila, T�. Kosmonaut� 18, Olomouc (1+2) 
Bedná� Ji�í, Ludmila, T�. Kosmonaut� 18, Olomouc (1+3) 
dle d�vodové zprávy bod 5 a,b,c) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
10 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� V�ry a Františka Jakešových ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 50, zahrada, 
o vým��e 1.037 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana Miroslava Lanty ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 5/8, ostatní plocha,         
o vým��e 103 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
1.2. 
 
4. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 186, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 726 m2, a to 
po �ástech tak, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 457-960/2007 - �ást pozemku 
ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. st. 186, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 711 
m2, a �ást pozemku ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. st. 441, díl „b“, o vým��e 15 m2, 
vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat �ást pozemku parc. �. 22/1, zahrada, jak je vyzna�eno geometrickým plánem 
�. 457-960/2007, a to �ást pozemku ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. st. 441, díl „a“,  
o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
zám�r prodat �ást pozemku parc. �. 50/1, ostatní plocha, o vým��e 541 m2, �ást pozemku 
parc. �. 807/2, ostatní plocha, o vým��e 152 m2, �ást pozemku parc. �. 50/2, zahrada,          
o vým��e 1 m2, a �ást pozemku parc. �. 399/85, ostatní plocha, o vým��e 47 m2, jak je 
vyzna�eno v geometrickém plánu �. 1527-013/2007, a slou�eno do nov� ozna�eného 
pozemku parc. �. 50/6, ostatní plocha, o vým��e 741 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
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7. nevyhovuje žádosti 
pana Jaroslava Pírka ve v�ci pronájmu �ásti pozemku parc. �. 807/2, o vým��e 85 m2, 
ostatní plocha, a �ásti pozemku parc. �. 50/1, o vým��e 70 m2, ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana Jaroslava Pírka ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 807/2, o vým��e 85 m2, 
ostatní plocha, a �ásti pozemku parc. �. 50/1, o vým��e 70 m2, ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej �ásti pozemku parc. �. st. 519, zastav�ná plocha a nádvo�í, v geometrickém plánu 
ozna�ena jako pozemek parc. �. st. 519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e 75 m2,   
a �ásti pozemku parc. �. 58/1, zahrada, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek parc. 
�. 58/4, zahrada, o vým��e 13 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc,                  
dle geometrického plánu �. 820-133/2005 manžel�m Tomášovi a Jan� Melounovým za kupní 
cenu celkem ve výši 52.772,- K�, z toho �ást pozemku parc. �. st. 519, v geometrickém 
plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. st. 519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e    
75 m2, za kupní cenu ve výši 36.000,- K�, a �ást pozemku parc. �. 58/1, v geometrickém 
plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. 58/4, zahrada, o vým��e 13 m2, za kupní cenu         
ve výši 6.240,- K� a náklady ve výši 10.532,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 387/7, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 55 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jednou ideální polovinou paní Sv�tle Pajurkové a jednou ideální 
polovinou panu Marku Zahradníkovi, za kupní cenu celkem 5.620,- K�, z toho pozemek 
4.620,- K� a náklady 1.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
uzav�ení dohody o ukon�ení stávající nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. �. 501/7, 
zahrada, o vým��e 253 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, uzav�ené 13. 10. 2004 mezi 
statutárním m�stem Olomouc, a manžely Ivo a Márií Roman�íkovými, Jarmilou Lou�kovou   
a Evženií Špru�kovou dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
12. schvaluje 
pronájem pozemku parc. �. 501/7,  zahrada, o vým��e 253 m2, v k. ú. Nové Sady                  
u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním m�stem Olomouc, jako pronajímatelem,          
a manžely Ivo a Márií Roman�íkovými, Mgr. Radkem Wikturnou a Evženií Špru�kovou, jako 
nájemci, na dobu neur�itou, za nájemné 5,- K�/m2/rok, za ú�elem užívání jako klidové 
zázemí domu dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
13. schvaluje 
uzav�ení dohody o ukon�ení stávající nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. �. 445/17, 
zahrada, o vým��e 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním m�stem 
Olomouc, jako pronajímatelem, a manžely RNDr. Milanem a MUDr. Marií Hebelkovými, 
manžely Mojmírem a Mgr. Helenou Kadl�íkovými, manžely Ing. Zde�kem a Blankou 
Eliášovými, manžely Petrem a Ing. Boženou Stacho�ovými, manžely Ing. Jaromírem             
a Martinou Šimkovými, jako nájemci dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
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14. schvaluje 
pronájem pozemku parc. �. 445/17, zahrada, o vým��e 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, mezi statutárním m�stem Olomouc, jako pronajímatelem, a manžely RNDr. 
Milanem a MUDr. Marií Hebelkovými, manžely Ing. Petrou a Davidem Náhon�íkovými, 
manžely Ing. Zde�kem a Blankou Eliášovými, manžely Petrem a Ing. Boženou 
Stacho�ovými, manžely Ing. Jaromírem a Martinou Šimkovými a paní Drahomírou Jan�, jako 
nájemci, na dobu neur�itou, za nájemné 5,- K�/m2/rok, za ú�elem vytvo�ení klidového 
zázemí domu dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
15. schvaluje 
uzav�ení dohody o ukon�ení stávající nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. �. st. 92, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 546 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, mezi 
statutárním m�stem Olomouc, jako pronajímatelem, a manžely Ludvíkem a Libuší 
Balážovými a manžely Mojmírem a Miluší Dosed�lovými, jako nájemci dle d�vodové zprávy 
bod 1.10. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004 bod 7, �ást 9, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 92, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 546 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, a schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 92, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 546 m2, v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc, jednou ideální polovinou manžel�m Mojmíru a Miluši Dosed�lovým a jednou 
ideální polovinou panu Michalu Metnarovi, za kupní cenu celkem 61.866,- K�, z toho 
pozemek 61.152,- K� a náklady 714,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
17. schvaluje 
zám�r prodat d�m �. p. 1179 (Vodární 1a) s pozemkem parc. �. st. 107/4, zastav�ná plocha 
a nádvo�í,  o vým��e 215 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. 
�. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, nájemci Junák - svaz skaut� a skautek �R, st�edisko J. E. Kosiny Olomouc, 
za kupní cenu celkem 30.000,- K�, z toho za jednotku 11.331,- K�, za pozemek 16.507,- K� 
a náklady 2.162,- K�, s p�edkupním právem ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce        
po dobu p�ti let od uzav�ení smlouvy za kupní cenu celkem 30 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 2.2. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 629/4 v dom� �.p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem      
o velikosti 429/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/13755  na pozemku parc. �. st. 922, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Kv�toslav� Bachanové, za kupní cenu 
108.659,- K�, z toho za jednotku 107.333,- K�, za pozemek 724,- K�, náklady 602,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vyhov�t žádosti manžel� Krejzlových a schválit prodej bytové jednotky �. 629/18 v dom� �.p. 
629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755  na pozemku parc. �. st. 
922 zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemc�m 
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manžel�m Petru a Roman� Krejzlovým, za kupní cenu celkem 165.774,- K�, z toho              
za jednotku 163.718,- K�, za pozemek 1.123,- K�, náklady 933,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 3.2. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 409/5 v dom� �. p. 409, 410 (Rooseveltova 47, 49) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127 na spole�ných �ástech domu �. p. 409, 410    
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127  na pozemku parc. �. st. 404, 405 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemc�m 
Renému a Lucii Bartošovým, za kupní cenu 47.621,- K�, z toho za jednotku 41.616,- K�,      
za pozemek 4.582,- K�, náklady 1.423,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 571/22 v dom� �.p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42311 na spole�ných �ástech domu �. p. 570, 571, 
572, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc  nájemci paní Helen� Hopjanové,          
za kupní cenu 113.418,- K�, z toho za jednotku 112.108,- K�,  náklady 1.310,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 627/3 v dom� �. p. 628, 627 (Zikova 15, 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27510 na spole�ných �ástech domu �. p. 628, 627 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemcích parc. �. st. 930, 921, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú.  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci 
Pavlu Richterovi, za kupní cenu 184.770,- K�, z toho za jednotku 183.360,- K�, za pozemek 
560,- K�, náklady 850,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 849/4 v dom� �. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 473/24427 na spole�ných �ástech domu �. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 473/24427 na pozemcích parc. �. st. 922, 
921, 920, 917, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
nájemc�m manžel�m Mart� a Milanu Mat�jkovým, za kupní cenu 156.187,- K�, z toho         
za jednotku 153.246,- K�, za pozemek 1.649,- K�, náklady 1.292,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 3.6. 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 673/11 v dom� �. p. 672, 673 (Rož�avská  16, 18) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na spole�ných �ástech domu �. p. 672, 673 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na pozemcích parc. �. st. 936, 937, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
manžel�m Andree a Antonínovi Neoralovým, za kupní cenu 120.546,- K�, z toho za jednotku 
119.040,- K�, za pozemek 794,- K�, náklady 712,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 585/4 v dom� �. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  405/7147 na spole�ných �ástech domu �. p. 585 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 405/7147 na pozemku parc. �. st. 658 zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  nájemci Jaroslavu Kubovi, za kupní cenu 96.990,- K�, 
z toho za jednotku 94.426,- K�, za pozemek 1.625,- K�, náklady 939,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.8. 
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27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 136/18 v dom� �. p. 136 (�erná cesta 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  583/10452 na spole�ných �ástech domu �. p. 136 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 583/10452 na pozemku parc. �. st. 353 zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc  nájemc�m manžel�m Xuan Son a Angelice 
Daovým, za kupní cenu 168.635,- K�, z toho za jednotku 165.360,- K�, za pozemek 1.126,- 
K�, náklady 2.149,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 671/14 v dom� �. p. 670, 671 
(Rož�avská 12, 14), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Miroslav� 
Žemli�kové, a to do 30. 9. 2007 dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
29. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
30. schvaluje 
vlastníku bytu �. 4 v dom� Blanická 17 paní Blažen� Šarközi odklad 1 splátky splatné      
k 31. 5. 2007 o 3 m�síce, a to do 31. 8. 2007 dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
31. schvaluje 
vlastník�m jednotek v dom� Peka�ská 490/11 v Olomouci odklad všech dosud nesplacených 
splátek do 15. 1. 2009 z d�vodu slou�ení finan�ních prost�edk� na nákladné opravy 
spole�ných �ástí domu Peka�ská 11, v celkové výši 364 687,- K� dle p�ílohy �. 3 d�vodové 
zprávy, a to za podmínky uznání dluhu t�mito vlastníky jednotek dle d�vodové zprávy bod 
4.4. 
 
32. schvaluje 
vrácení II. �ástí kupních cen ve výši 26.150,- K� na ú�et domu Polská 54, 56, 58 a 7.294,- K� 
na ú�et domu Vrchlického 3 na úhradu faktur za opravy ve spole�ných �ástech dom� dle 
d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
33. schvaluje 
vrácení II. �ásti kupní ceny ve výši 59.899,- K� na ú�et pana Hynka Maxy, Mahlerova 9, 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
 
34. souhlasí 
s proplacením faktur u byt�, které z�stávají v majetku statutárního m�sta Olomouce 
v domech, kde byly byty prodány nájemc�m dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5 
 
 
11 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle 
p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
12 Za�azení do soupisu nekrytých požadavk�  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.1 
 
 
13 Nekryté požadavky - výkupy pozemk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se za�azením finan�ních prost�edk� do soupisu nekrytých požadavk� dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s vykrytím finan�ních prost�edk� z rezervy dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 6.2 
 
 
14 Cenová mapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu k návrhu obecn� závazné vyhlášky o Cenové map� 
stavebních pozemk� na území statutárního m�sta Olomouce (2007/2008) 
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2. ukládá 
p�edložit návrh obecn� závazné vyhlášky o Cenové map� stavebních pozemk� na území 
statutárního m�sta Olomouce (2007/2008) na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vydat obecn� závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemk�      
na území statutárního m�sta Olomouce (2007/2008) 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7 
 
 
15 Zm�na �. III RP MPR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje ihned ukon�it práce na po�izování návrhu zm�ny �.III 
podle bodu C/1 d�vodové zprávy a informovat o tomto kroku Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8 
 
 
16 Kontrola hospoda�ení s finan�ními prost�edky z rozpo�tu 

z�izovatele v roce 2006 u Knihovna m�sta Olomouce 
p�ísp�vková organizace, I�O 000 96 733, nám. Republiky 1, 771 
66 Olomouc 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
17 Kontrola hospoda�ení s finan�ními prost�edky z rozpo�tu  

z�izovatele v roce 2006 u Mate�ské školy Sedmikráska 
Olomouc, Škrétova 2, p�ísp�vkové organizace 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
18 Dobudování a rekonstrukce stokové sít� m�sta Olomouce - 

II.�ást 
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 9/2007 
T: 26.6.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
19 Lesní hospodá�ské osnovy - vyhlášení zám�ru 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
na�ízení statutárního m�sta Olomouce o vyhlášení zám�ru zadat zpracování lesních 
hospodá�ských osnov 
 
3. ukládá 
zve�ejnit na�ízení na ú�ední desce 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 13 
 
 
20 Centrum sportu a zdraví  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozd�lením parkovacích míst dle upravené d�vodové zprávy a stanovuje výši poplatku      
za parkování na zpoplatn�ných místech pro ve�ejnost na 10,- K�/hod 
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3. ukládá 
odboru dopravy p�edložit RMO smlouvu o provozování areálu v�etn� parkování s SK Sigma 
Olomouc 
T: 26.6.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14 
 
 
21 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ve�ejné finan�ní 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: 15 
 
 
22 P�ísp�vky v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit 

s výší p�ísp�vku do 5 000,--K� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vky v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit dle p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly pro poskytování ve�ejné 
finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce 
T: 12.6.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 16 
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23 P�ísp�vky - nespecifikované akce, využití volného �asu d�tí a 
mládeže 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vky v oblasti nespecifikované akce a v oblasti využití volného �asu d�tí a mládeže     
dle d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly pro poskytování ve�ejné 
finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce 
T: 12.6.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 16.1 
 
 
24 Analýza kulturních objekt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pracovní skupin� dopracovat materiál dle záv�r� z diskuse 
T: 18.9.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
25 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. revokuje 
usnesení Rady m�sta ze dne 2. 5. 2007 ve v�ci schválení uzav�ení smlouvy o z�ízení 
v�cného b�emene umíst�ní kanaliza�ního potrubí na pozemku parcela �. 805/14 ostatní 
plocha, jiná plocha o vým��e 2231 m2 v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví  �eské republiky, Ministerstva vnitra, spolu s právem vstupu a vjezdu na výše 
uvedený pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, zm�nami nebo 
odstra�ováním tohoto kanaliza�ního potrubí, a to úplatn�, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem, zhotoveným po dokon�ení stavby na pozemku povinného, a to nejmén� ve výši 
5000,- K� 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní kanaliza�ního potrubí na 
pozemku parcela �. 805/14 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 2231 m2 v katastrálním 
území Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví �eské republiky, Ministerstva vnitra, spolu 
s právem vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou, zm�nami nebo odstra�ováním tohoto kanaliza�ního potrubí, a to úplatn�, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem, zhotoveným po dokon�ení stavby na pozemku povinného 
+ DPH 19 %, tj.  celkem 17232, 40-K�, dle bodu 1 d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o spole�ném zajišt�ní akcí a poskytnutí finan�ního p�ísp�vku ze strany 
spole�nosti GEMO, spol. s r. o. statutárnímu m�stu Olomouc ve výši cenového rozdílu mezi 
novými náklady na profil DN 300 a náklady na profil DN 200, kdy nov� budovaný vodovod 
bude ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, dle bodu 2 d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu 
umístit na pozemcích parc.�. 1137/8 orná p�da a parc.�. 1155/10 orná p�da, vše v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 u Katastrálního ú�adu        
pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc, VTL plynovodní p�ípojku DN 100, spolu s právem vstupu a vjezdu za ú�elem 
údržby, oprav, provozování, zm�n a odstran�ní stavby, a to ve prosp�ch každého nabyvatele 
VTL Plynovodní p�ípojky DN 100. V�cné b�emeno bude z�ízeno bezúplatn�, a to na dobu 
neur�itou. Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena s takovým nabyvatelem 
nejpozd�ji do 24 m�síc� ode dne, kdy SMP Net, s.r.o. uzav�e s nabyvatelem smlouvu,         
na základ� které mu do vlastnictví p�evede VTL Plynovodní p�ípojku DN 100, resp. její �ást, 
a kdy se statutární m�sto Olomouc o takovém p�evodu dozví, dle bodu 3 d�vodové zprávy. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc.�.  470/1 ostatní plocha o vým��e 350 m2 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 1076 v podílovém spoluvlastnictví 
Petra a Pavla Jurášových za pozemky parc.�. 505/2 orná p�da o vým��e 2236 m2 a parc.�. 
506 orná p�da o vým��e 780 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je vše zapsáno      
na LV �. 10001, u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt� Olomouc, 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu p�i uvedené 
p�edpokládané vým��e 120.485,-K�. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 470/1 v k.ú. 
Droždín bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem, dle bodu 4 d�vodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzav�ení dodatku �. 1 k nájemní smlouv� �. 0732/50-06/991-P ze dne 30. 6. 2006, uzav�ené 
k �ásti pozemku parc.�. 1970/14 ostatní plocha o dot�ené vým��e 11 m2 v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracovišt� Olomouc na LV �. 405 ve vlastnictví �eské republiky, s p�íslušností hospoda�it 
pro Ministerstvo obrany prost�ednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, 
když p�edm�tem dodatku je zvýšení nájemného na 35,-K�/m2/rok, tj. celkem 385,-K�/rok,  
dle bodu 5 d�vodové zprávy. 
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7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 738 orná p�da o vým��e 1396 m2, dot�ená 
�ást 50 m2 (dle geometrického plánu �. 1570-717/2006 ze dne 23. 1. 2007 parc.�. 738/2), 
k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracovišt� Olomouc na LV �. 975 ve spole�ném jm�ní manžel� Josefa a Elišky 
	ulpových, za kupní cenu 15.000,-K�, dle bodu 6 d�vodové zprávy. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20.6.2006, bod 4, �ást 1 - podbod 10 ve v�ci schválení se sm�ny 
pozemk� parc. �. 355/1 ost. pl. o vým��e 1 790 m2, parc. �. 355/9 o vým��e 359 m2, parc. �. 
657/1 zahrada o vým��e 407 m2, parc. �. 658 ost. pl. o vým��e 2 421 m2 ve spoluvlastnictví 
paní Jaroslavy Neoralové, pana JUDr. Milana Neorala, MUDr. �estmíra Neorala, paní V�ry 
Pou�ové a paní Dagmar P�ikrylové, pozemk� parc. �. 659/1 ost. pl. o vým��e 539 m2, parc. 
�. 659/2 ost. pl. o vým��e 1 589 m2, parc. �. 660 ost. pl. o vým��e 5 034 m2 ve vlastnictví 
pana MUDr. �estmíra Neorala, �ást pozemku parc. �. 362/2 zahrada o vým��e 2 166 m2 ve 
spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana MUDr. �estmíra Neorala a paní V�ry 
Pou�ové vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za pozemky �ást parc. �. 377/84 
orná p�da o vým��e 476 m2 (dle geom.plánu  díl „g“), �ást parc. �. 377/83 orná p�da o 
vým��e 2 339 m2(dle geom.plánu díl „e“), parc. �. 361 orná p�da o vým��e 480 m2, parc. �. 
360/2 zahrada o vým��e 769 m2, �ást parc. �. 360/1 zahrada o vým��e 795 m2(dle 
geom.plánu díl „d“), parc. �. 360/8 orná p�da o vým��e 415 m2, parc. �. 360/7 orná p�da o 
vým��e 571 m2, parc. �. 360/6 orná p�da o vým��e 588 m2, parc. �. 360/5 orná p�da o 
vým��e 588 m2, parc. �. 360/4 orná p�da o vým��e 588 m2, parc. �. 360/3 orná p�da o 
vým��e 595 m2, �ást parc. �. 377/77 orná p�da o vým��e 103 m2(dle geom.plánu díl „f“), 
�ást parc. �. 362/1 ost. pl. o vým��e 607 m2(dle geom.plánu díl „c“) a �ást parc. �. 377/76 
orná p�da o vým��e 4369 m2(dle geom.plánu parc.�.377/87), vše v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 19 
 
 
26 Objekt Palackého 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru zjistit, které nemovitosti ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
užívá Fakultní nemocnice Olomouc 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21 
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27 Organiza�ní záležitosti - darovací smlouva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�evést finan�ní prost�edky dle d�vodové zprávy 
T: 26.6.2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22 
 
 
28 Parkovišt� Hynaisova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit RMO informace o aktuálním stavu parkovišt� Hynaisova 
T: 17.7.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 23 
 
 
29 Rozpracování usnesení a diskuse ze  4. zasedání ZMO, 

konaného dne 14. 5. 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 10, �ásti 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Návrh Zadání souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování Souboru zm�n �. XVII 
ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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2. ukládá 
k bodu 11, �ásti 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Návrh zadání zm�ny �. XVI ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování Zm�ny �. XVI ÚPnSÚ 
Olomouc (T: ihned) 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 12, �ásti 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Po�ízení souboru zm�n �.IV RP MPR 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení souboru zm�n �. IV RP MPR         
dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 16, �ásti 3 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Bezúplatný p�evod požární cisterny: 
- podepsat smlouvu o bezúplatném p�evodu cisternové automobilové st�íka�ky CAS 25 mezi 
Statutárním m�stem Olomouc a obcí Hlubo�ky  
T: 12.6.2007 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
5. ukládá 
k bodu 18, �ásti 3 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Pov��ení k oddávání: 
- za�lenit novou oddávající PhDr. Evu Baslerovou do harmonogramu matriky (T: ihned) 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru správy 
 
6. ukládá 
k bodu 21, �ásti 3 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Jednací �ád Zastupitelstva m�sta 
Olomouce: 
- zaslat �len�m zastupitelstva platné zn�ní  Jednacího �ádu Zastupitelstva m�sta Olomouce 
(T: ihned) 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
7. ukládá 
k podn�tu �lena  zastupitelstva m�sta ing. Martina Tesa�íka na ZMO 14. 5. 2007: 
- zapracovat do urbanistické studie regenerace sídliš
 ve m�st� Olomouci i sídlišt� na ulici 
Norská 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 25 
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30 Žádost Penzionu pro d�chodce a pe�ovatelské služby 
Olomouc, Zikova 14 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
31 KM� - dopln�ní 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpov�d�t na žádost dle diskuse v RMO 
T: 12.6.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
32 Most u plynárny - úprava chodník� a cyklostezky ul. Holická 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 30 
 
 
33 Zpráva ze zahrani�ní služební cesty - Štrasburk 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 31 
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34 Bystrovanská ul. - petice ob�an� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na další postup dle upraveného bodu D) d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odpov�d�t na petici dle záv�ru z diskuse v RMO 
T: 12.6.2007 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 33 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š�udlík 
primátor m�sta Olomouce 1. nám�stek primátora 
 


