
 
USNESENÍ 

 

z 23. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 17.7.2007 
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v�etn� kontroly úkol� se �tvrtletním a 

pololetním pln�ním) 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení: 
- k termínu pln�ní 17. 7. 2007 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní �tvrtletn� dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní pololetn� dle �ásti C) d�vodové zprávy v�etn� p�ílohy �. 1 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle �ásti A), B), C) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1.1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat pozemky parc. �. 841/5 o vým��e 1 775 m2, parc. �. 841/12 o vým��e 910 
m2 a parc. �. 841/93 o vým��e 648 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc 
manžel�m MVDr. Václavu a RNDr. Jan� Lakomým dle d�vodové zprávy bod 1.1. za cenu 
dle znaleckého posudku platného ke dni uzav�ení podpisu budoucí kupní smlouvy s tím, že 
kupní cena bude následn� navýšena o infla�ní koeficient 
 
2. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 551/1 zahrada o vým��e  1 786 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní Pavly K�ávové za pozemky  �ást parc. �. 548 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 170 m2, �ást parc. �. 632 ost. pl. o vým��e 3 m2 a parc. �. 883/14 orná 
p�da o vým��e 2 567 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 1.2.  
 
3. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemky parc. �. 473/1 zahrada o vým��e 7 362 m2, 
parc. �. 473/3 zahrada o vým��e 1 604 m2, parc. �. 473/4 zahrada o vým��e o vým��e 921 
m2, parc. �. 475 trvalý travní porost o vým��e 6 139 m2, parc. �. 476 trvalý travní porost o 
vým��e 983 m2, parc. �. 477 orná p�da o vým��e 1 494 m2 a parc. �. 478 ost. pl. o vým��e  
1 172 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc sdružení SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu 
p�írody st�ední Moravy dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
4. zám�r sm�nit �ásti pozemk� parc. �. 121/1 orná p�da o vým��e 201 m2 a parc. �. 121/24 
orná p�da o vým��e 58 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� Ing. 
Pavla a Hany Davidových za �ást pozemku parc. �. 47/3 zahrada o vým��e 325 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
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bod 1.4. 
 
5. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 150/20 orná p�da o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí u 
Olomouce, obec Olomouc manžel�m Kv�toslav� a Františku Grulichovým za ú�elem využití 
jako zahrada dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
6. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 16,64 m2 ve 2. NP v objektu Dolní nám�stí 
�. o. 38, �. p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.6.  
 
7. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod 1.8.  
 
8. zám�r pronajmout nebytový prostor �. 7 o vým��e 22,26 m2 v podchodu olomouckého 
p�ednádraží, Jeremenkova ul., obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
9. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást  pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha o 
vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
10. zám�r souhlasit s umíst�ním 2 ks reklamních panel� na pozemku parc. �. 532/1 ostatní 
plocha o vým��e 3 485 m2  v k. ú. Svatý Kope�ek u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti  
euroAWK s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
11. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 500/3  orná p�da o vým��e 11502 m2 v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany Zem�d�lskému družstvu Bystrovany dle d�vodové zprávy bod 
1.11. 
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 311/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc spole�nosti Montana Reality s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
13. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 474/4 zahrada o 
vým��e 187 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manželi Mgr. Radkem a Lenkou 
Chajdovými dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
14. zám�r pronajmout �ást pozemku  parc. �. 474/4 zahrada o vým��e 187 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manžel�m Olze a Markovi �love�kovým dle d�vodové zprávy bod 
1.13. 
 
15. zám�r pronajmout �ásti nebytových prostor - hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu 
letišt� Ne�edín na pozemcích parc. �. st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc panu Karlu Holíkovi a JUDr. Petru Dít�ti dle d�vodové zprávy bod 
1.14.  
 
16. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 385 ostatní plocha o vým��e 3 500 m2, parc. �. 
407 ostatní plocha o vým��e 2 180 m2, parc. �. 405/2 ostatní plocha o vým��e 934 m2, vše 
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc Zem�d�lskému družstvu Un�ovice dle 
d�vodové zprávy bod 1.16. 
  
17. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 391/12 orná p�da o vým��e 859 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc Zem�d�lskému družstvu Un�ovice dle d�vodové zprávy bod 
1.17. 
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18. pronájem �ásti pozemku parc. �. 546/2 ost. pl. o vým��e 30 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc panu Zde�ku Suchému dle d�vodové zprávy bod 2.1.  
 
19. pronájem �ásti pozemku parc. �.  546/2 ostatní plocha o vým��e 36 m2 v k. ú. Ne�edín , 
obec Olomouc panu Milanu Pirklovi dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
20. poskytnutí jako výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 938/1 ost. pl. o vým��e  6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc spole�nosti �eské dráhy, a.  s.  dle d�vodové zprávy bod 2.4 
 
21.  zm�nu doby výp�j�ky u smlouvy o výp�j�ce studny na pozemku parc. �. 745 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc uzav�ené mezi statutárním m�stem Olomouc a 
manžely Evou a Karlem Snášelovými dle d�vodové zprávy 2.7. 
 
22. pronájem pozemk� parc. �. 1568/1 orná p�da o vým��e 90 649 m2 a parc. �. 1571 orná 
p�da o vým��e 25 744 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou 
Zem�d�lskému družstvu Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
23. pronájem �ásti pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e 90 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manžel�m Petru a Marii Metlíkovým dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
24. pronájem �ásti  pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha o vým��e 8 m2 v k. ú. Nové Sady      
u Olomouce, obec Olomouc paní Michaele Fit�íkové dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
25. pronájem �ásti pozemku parc. �. 42/2 zahrada o vým��e 250 m2 v k.ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní Ivan� Somsiové dle d�vodové zprávy bod 2.12.  
 
26. pronájem �ásti pozemku parc. �. 94/1 ost. pl. o vým��e 102 m2 v k. ú. Nové Sady            
u Olomouce, obec Olomouc paní Alen� Bakalové dle d�vodové zprávy bod 2.13.  
 
27. pronájem �ásti pozemku parc. �. 94/1 ost. pl. o vým��e 156 m2 v k. ú. Nové Sady         
u Olomouce, obec Olomouc paní Jan� Hornyakové dle d�vodové zprávy bod 2.14. 
 
28. pronájem pozemk� parc. �. 1258/4 orná p�da o vým��e 1 713 m2, parc. �. 1294/8 orná 
p�da o vým��e 3 685 m2, parc. �. 1299/11 orná p�da o vým��e 3 039 m2, parc. �. 1300/12 
orná p�da o vým��e  
7 173 m2, parc. �. 1300/19 orná p�da o vým��e 7 651 m2, parc. �. 1306/29 orná p�da o 
vým��e 1 297 m2, parc. �. 1308/6 orná p�da o vým��e 4 387 m2 vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc spole�nosti FADRO, spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.15. 
 
29. pronájem �ásti pozemku parc. �. 21/10 zahrada o vým��e 99 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu Josefu �emezovi dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
30. snížení jednorázové úhrady za z�ízení v�cných b�emen z �ástky ve výši 100 000,- K� + 
DPH 19 000,- K� na �ástku ve výši 20 000,- K� + DPH 3 800,- K� u v�cného b�emene 
obsahující právo uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 300/4 ost. 
pl.  a parc. �. 303 zast. pl. a nádvo�í , vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a v�cného 
b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemku parc. �.  
95/3 ost. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc vše ve prosp�ch spole�nosti Dalkia 
�eská republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.19.  
 
31. pronájem nebytového prostoru o vým��e 17,91 m2 v 1. NP v objektu ob�anské 
vybavenosti �.p. 960 (MŠ Jílová 43) na pozemku parc. �. st. 1159 zast. pl. a nádvo�í v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu Radkovi Náhlému dle d�vodové zprávy bod 3.1.  
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32. pronájem garážového stání �. 15 o vým��e 15,60 m2, Balbínova �. o. 3, 5, �. p. 371 na 
pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc manžel�m Han� a 
Františkovi Rezkovým dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
33. pronájem garážové stání �. 13 o vým��e 20,10 m2 v objektu na ulici Balbínova �. o. 7, 9, 
�. p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu 
Mgr. Petrovi Šmídovi, Ph.D. dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
34. pronájem nebytového prostoru o vým��e 72,60 m2 v 1. NP v objektu Palackého �. o. 8, �. 
p. 643 na pozemku parc. �. st. 818 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1579 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc mládežnické organizaci Junák-svaz skaut� a skautek �R, st�edisko 
Jana Boska Olomouc dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
35. pronájem �ásti nebytových prostor - hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu letišt� 
Ne�edín na pozemcích parc. �. st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc panu Miloši Brücknerovi dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
36. pronájem �ásti pozemku parc. �. 629/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
37. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „“Inženýrské sít� 
-Rodinné domy Olomouc - Lošov“, �ást prodloužení splaškové kanalizace, mezi statutárním 
m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností STAFOS spol. s r.o. jako 
budoucím  dárcem dle d�vodové zprávy bod 5.2. 
 
38. uzav�ení  plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Výstavba 20 RD k.ú. Nemilany“, 
�ást prodloužení vodovodního �adu, prodloužení splaškové kanalizace, deš�ová kanalizace, 
STL plynovodu, p�ipojení NN a komunikace, mezi statutárním m�stem Olomouc spole�ností 
eVector.cz  s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 5.4. 
 
39. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „1. Etapa 
výstavby 10 RD“, �ást prodloužení vodovodního �adu, mezi statutárním m�stem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a spole�ností eVector.cz s.r.o. jako budoucím  dárcem dle 
d�vodové zprávy bod 5.5. 
 
40. uzav�ení dodatku �. 47 ke Smlouv� o nájmu, správ� a provozování nemovitostí a 
technologických za�ízení ze dne 20. 12. 1994 se spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle d�vodové zprávy bod 5.6. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� NN na 
pozemcích parc. �. 74/1, parc. �. 115/3, parc. �. 115/17, parc.  �. 30/15  a parc. �. 34/1, vše 
ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.  s. dle 
d�vodové zprávy bod 5.9. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabel� NN na pozemcích parc. �. 74/1, parc. �. 115/3, parc. �. 115/17, 
parc.  �. 30/15  a parc. �. 34/1, vše ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a.  s. dle d�vodové zprávy bod 5.9. 
 
2. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu uzav�enou na pozemek parc. �. 
883/14 orná p�da o vým��e 2 567 m2, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzav�enou 
s Zem�d�lským družstvem Slavonín dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
 



 5 

2. odboru majetkoprávnímu zúžit p�edm�t nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �.  338/1 
ovocný sad  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  o �ást o vým��e 150 m2 uzav�enou s paní 
Vladimírou Kalvodovou a zúžit p�edm�t nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �.  338/1 
ovocný sad    v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  o �ást o vým��e 105 m2  v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc uzav�enou s paní Vlastou Do�kalovou dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
3. odboru majetkoprávnímu zúžit p�edm�t nájmu u pronájmu pozemku  parc. �.  338/9 
zahrada  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc o �ást o vým��e 7 m2 uzav�enou s manžely 
Martinem a Martinou Unzeitigovými dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu odpov�d�t petent�m dle d�vodové zprávy bod 5.8. 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 6. 3. 2007 bod programu 2, bod 1.4. ve v�ci schválení zám�ru 
sm�nit �ásti pozemk� parc. �. 121/1 orná p�da o vým��e 201 m2 a parc. �. 121/24 orná 
p�da o vým��e 58 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� Ing. Pavla a 
Hany Davidových za �ást pozemku parc. �. 47/3 zahrada o vým��e 340 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
2. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 1.6. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat �ásti pozemk� parc. �. 385 ostatní plocha o vým��e 3 500 m2, parc. �. 407 ostatní 
plocha o vým��e 2 180 m2, parc. �. 405/2 ostatní plocha o vým��e 934 m2, vše v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.16. 
 
3. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007 bod programu 2, bod 1.6. ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
Zem�d�lského družstva Un�ovice o pronájem �ásti pozemk� parc. �. 385 ostatní plocha        
o vým��e 3 500 m2, parc. �. 407 ostatní plocha o vým��e 2 180 m2, parc. �. 405/2 ostatní 
plocha o vým��e 934 m2, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 1.16. 
 
4. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007 bod programu 2, bod 1.7. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat pozemek parc. �. 391/12 orná p�da o vým��e 859 m2 v k. ú. Topolany                     
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.17. 
 
5. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007 bod programu 2, bod 1.7. ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
Zem�d�lského družstva Un�ovice o pronájem pozemku parc. �. 391/12 orná p�da o vým��e 
859 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.17. 
 
6. �ást usnesení RMO ze dne 12. 6. 2007 bod programu 2, bod 1. 27.  uložit odboru 
majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. 338/1 ovocný sad o 
vým��e  255 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�enou s paní Vladimírou Kalvodovou a 
paní Vlastou Do�kalovou za ú�elem z�ízení a užívání zeleninové zahrádky dle d�vodové 
zprávy bod 4.4. 
 
7. �ást usnesení RMO ze dne 12. 6. 2007 bod programu 2, bod 1. 27.  vypov�d�t  nájemní 
smlouvu na �ást pozemku parc. �.  338/8 zahrada o vým��e 7 m2 v k. ú. Slavonín uzav�enou 
s manžely Martinem a Martinou Unzeitigovými za ú�elem z�ízení a užívání zeleninové 
zahrádky dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
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8. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007,  bod programu 2, bod 2. 6. ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� NN na 
pozemcích parc. �. 74/1, parc. �. 115/3, parc. �. 115/7, parc.  �. 30/15  a parc. �. 34/1, vše 
ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.  s.  dle 
d�vodové zprávy bod 5.9. 
 
9. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007,  bod programu 2, bod 2. 6. ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a 
provozování kabel� NN na pozemcích parc. �. 74/1, parc. �. 115/3, parc. �. 115/7, parc.  �. 
30/15  a parc. �. 34/1, vše ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a.  s. dle d�vodové zprávy bod 5.9. 
 
10. usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, bod programu 2, bod 4. 12 ve v�ci schválení 
pronájmu pozemku parc. �. 380/131 zahrada o vým��e 430 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc 
panu MUDr. Liboru �echovi dle d�vodové zprávy bod 5.10. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. pana Antonína �erveka o pronájem pozemk� parc. �. 150/19 orná p�da o vým��e 785 m2 
a parc. �. 150/20 orná p�da o vým��e 784 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
  
2. pana Romana Koutka o pronájem pozemk� parc. �. 1568/1 orná p�da o vým��e 90 649 
m2 a parc. �. 1571 orná p�da o vým��e 25 744 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
3. pana Ing. Petra Novotného o pronájem �ásti pozemku  parc. �. 339/45  ost. pl. o vým��e      
5 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
4. manžel� Ivety a Jana Fábryových o pronájem �ásti pozemku parc. �. 42/2 zahrada            
o vým��e 250 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
5. paní Moniky �erné o pronájem pozemku parc. �. 477 orná p�da o vým��e 1 494 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.16. 
 
6. manžel� Miroslava a Ilony Indrákových o pronájem �ásti pozemku parc. �. 487/4 ost. pl.        
o vým��e 28 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
7. pana Mgr. Miroslava Gajd�ška o pronájem pozemku parc. �. 314 zahrada o vým��e       
752 m2 a pozemku parc. �. 316/1 orná p�da o vým��e 599 m2 vše k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.14. 
 
8. pana Mgr. Miroslava Gajd�ška o pronájem pozemku parc. �. 721 orná p�da o vým��e       
4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.15. 
 
9. Ing. Petra K�enka o revokaci usnesení RMO ze dne ze dne 12. 6. 2007 bod programu 2, 
bod 4. 1. dodatku d�vodové zprávy ve v�ci nevyhov�ní žádosti Ing. Petra K�enka o pronájem 
pozemk� parc.  �. 1678/232 orná p�da o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da           
o vým��e 2750 m2, parc.  �. 1678/231 orná p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 
orná p�da o vým��e 1472 m2 a parc.  �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.7 
 
 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
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1. žádosti pana Antonína �erveka o odprodej pozemk� parc. �. 150/19 orná p�da o vým��e 
785 m2 a parc. �. 150/20 orná p�da o vým��e 784 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
  
2. žádosti manžel� Kv�toslavy a Františka Grulichových o odprodej pozemku parc. �. 150/20 
orná p�da o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 1.5. 
 
3. žádosti paní Moniky �erné o odprodej pozemku parc. �. 477 orná p�da o vým��e               
1 494 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.16 
 
4. žádosti manžel� Miroslava a Ilony Indrákových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 487/4 
ost. pl. o vým��e 28 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
5. žádosti pana Huberta Holiše o odprodej pozemku parc. �. 978/8 zahrada o vým��e        
269 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.11. 
 
6. žádosti pana Ing. Jana Skvrny o odprodej pozemk� parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e        
439 m2 a parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 4.12. 
 
7. žádosti pana Vlastimila Sta�ka odprodej pozemk� parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2 
a parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 4.13. 
 
8. žádosti pana Mgr. Miroslava Gajd�ška o odprodej pozemku parc. �. 314 zahrada               
o vým��e 752 m2 a pozemku parc. �. 316/1 orná p�da o vým��e 599 m2 vše k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.14. 
 
9. žádosti pana Mgr. Miroslava Gajd�ška o odprodej pozemku parc. �. 721 orná p�da            
o vým��e 4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.15. 
 
10. žádosti Ing. Petra K�enka o revokaci usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2007 bod programu 5, 
bod 38 ve v�ci nevyhov�ní žádosti Ing. Petra K�enka o odprodej pozemk� parc.  �. 1678/232 
orná p�da o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da o vým��e 2750 m2, parc.  �. 
1678/231 orná p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 orná p�da o vým��e 1472 m2 a 
parc.  �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.7. 
  
11. nevyhov�t žádosti manžel� Zde�ky a Miroslava Koppových o revokaci �ásti usnesení 
ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 31 ve v�ci výše kupní ceny za odprodej 
pozemku parc. �. st. 1392/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 019 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.11. 
 
7. souhlasí 
1. se snížením výše nájemného u pronájmu pozemku parc. �. 2029 lesní pozemek o vým��e 
114 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a pozemku parc. �. 455/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e   
5 m2 v k. ú. Hlubo�ky, obec Hlubo�ky manžel�m Petru a Han� Cvr�kovým dle d�vodové 
zprávy bod 2.3. 
 
2. se snížením nájemného u pronájmu �ásti pozemku  parc. �. 576/2 ost. pl. o vým��e 1 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti MORELLO, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 
2.5. 
 
3. se zm�nou smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u pronájmu �ásti pozemk� parc. �. 
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125/2  o vým��e 1 m2, parc. �. 140/7 o vým��e 2 m2, parc. �. 824/2 o vým��e 10 m2, parc. �. 
939/1 o vým��e 1 m2, parc. �. 624/25 o vým��e 1 m2, parc. �. 710/20 o vým��e 1 m2, parc. 
�. 842 o vým��e 1 m2, parc. �. 583/6 o vým��e 1 m2, parc. �. 624/16 o vým��e 1 m2, parc. �. 
710/6 o vým��e 1 m2, parc. �. 677/2 o vým��e 1 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
parc. �. 85/32,  parc. �. 79/30, parc. �. 103/2, parc. �. 79/29, parc. �.  90/32, parc. �. 79/28, 
parc. �. 150/3, parc. �. 79/5, parc. �. 92/3, vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 a parc. �. 85/7 
ost. pl.  o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Olomouc m�sto, parc. �. 1081, parc. �. 800/9, parc. �. 
590/4, parc. �. 1060/2, parc. �. 792/1, parc. �. 185/3, parc. �. 651/3, vše ostatní plocha           
o vým��e 1 m2 parc. �. 800/10 ost. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. 1115 ost. pl. o vým��e 3 m2,  
vše  v k. ú. Nová Ulice, parc. �. 601/10 ost. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. 425/5, parc. �. 589/5, 
parc. �. 590/1, parc. �. 601/5, parc. �. 601/8 vše ostatní plocha o vým��e 1 m2,  vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, parc. �. 350/22 ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Povel, parc. �. 
1930, parc. �.  99/1, parc. �. 1928/1, parc. �. 1920/3, vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 v     
k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 526/1 ost. plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. Ne�edín, parc. �. 
1178/2 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Slavonín, parc. �. 1458/8 o vým��e 2 m2, parc. �. 
1414/1 o vým��e 3 m2, parc. �. 1420/4 o vým��e 2 m2, parc. �. 1419/2 o vým��e 1 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, parc. �. 117/2, parc. �. 115/2, vše ostatní plocha o vým��e 
1 m2 v k. ú. Lazce, parc. �. 72/6 ost. pl. a  parc. �. 48/15 zahrada, vše  o vým��e 1 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, parc. �. 98/6, parc. �. 96, parc. �. 98/5, parc. �. 116/5 vše ostatní plocha 
o vým��e 1 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, parc. �. 432/28, parc. �. 439/1, vše ostatní plocha               
o vým��e 1 m2 v k. ú. Hej�ín, parc. �. 204 ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Nový Sv�t, 
parc. �. 210/10 ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. B�lidla, vše obec Olomouc spole�nosti 
SECOM LTD, spol. s r. o.  schváleného RMO dne 3. 4. 2007 dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
4. se zm�nou smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u pronájmu �ásti pozemk� parc. �. 
800/2 ost. pl. o vým��e 5 m2, parc. �.  480/29 ost. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. 549/3, parc. �. 
1116/1, parc. �. 185/4, parc. �. 614/1 a parc. �. 1053/1,  ost. pl. o  vým��e 1 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. �. 278/97 orná p�da o vým��e 1 m2, parc.�. 1086/12, parc. �. 710/13, parc. 
�. 824/30, parc. �. 414/2, parc. �. 653/1, parc. �. 809/1, parc. �. 278/5, parc. �. 824/29, vše 
ost. pl. o vým��e 1 m2, parc.�. 824/33, parc. �. 861/1 a parc.�. 140/17 vše ost. pl. o vým��e   
2 m2 v k. ú. Hodolany, parc. �. 460/19, parc. �. 460/7, parc. �. 350/30, parc. �. 535 a parc. �. 
459/14, vše ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Povel, parc. �. 718/8 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, parc. �. 540/43 o vým��e 1 m2 a parc.�. 541/1 o vým��e 2 m2, vše 
ost. pl. v k. ú. Ne�edín, parc. �. 323/1 a parc. �. 73/13 vše ost. pl. o vým��e 1 m2 a parc.�. 
134/1 ost. pl. o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, parc. �. 1917 a parc. �. 1921, vše 
ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 121/9 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. 
Pavlovi�ky, parc. �. 111/3 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc 
spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o.  schváleného RMO dne 15. 5. 2007 dle d�vodové 
zprávy bod 2.6. 
 
5. se snížením nájemného u pronájmu pozemku parc. �. 189/6 ost. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Vlast� Bajerové dle návrhu odboru majetkoprávního dle 
d�vodové zprávy bod 2.17. 
 
6. se snížením výše nájemného u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 
150 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 2.18.    
 
7. s odpo�tem náklad� vynaložených na údržbu areálu Korunní pevn�stky, údržbu a se�ení 
travnatých ploch, náklad� na ostrahu v celkové výši 187 454,- K� z nájemného spole�nosti 
Stavitelství Pospíšil s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
8. s umíst�ním stavby trafostanice 160 kVA na pozemku parc. �. 606/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.3.       
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8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 629/1 ost. pl.            
o vým��e 7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s.  p�i 
kupní cen� ve výši 1060,-K�/m2  + náklady ve výši 2 700,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
2. odprodej �ásti pozemku parc. �. 377/76 orná p�da o vým��e  318 m2 v k. ú. Týne�ek, 
obec Olomouc paní MUDr. Drahoslav� Kone�né za kupní cenu ve výši 159 208,- K�, s tím, 
že paní MUDr. Drahoslava Kone�ná uhradí statutárnímu m�stu Olomouc navíc kupní cenu 
pozemku dle platného cenového p�edpisu k 10. 4. 2006 ve výši 4 757, 28 K� dle d�vodové 
zprávy bod 4.3.  
 
3. odprodej �ásti pozemku  parc. �. 338/1 ovocný sad o vým��e 255 m2, �ásti parc. �. 338/8 
zahrada o vým��e 8 m2 a �ásti parc. �. 338/9 zahrada o vým��e 7 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu Petru Kada�kovi za kupní cenu ve výši 142 487,-K� dle d�vodové 
zprávy bod 4.4.  
 
4. odprodej pozemku parc. �. 611/5 zahrada o vým��e 242 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Tomáši Hájkovi za kupní cenu ve výši 145 580,- K� dle d�vodové zprávy bod 
4.5.  
 
5. odprodej pozemk� parc. �. 979/4 zahrada o vým��e 375 m2 a parc. �. 1361 zast. pl.             
a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní Miluši Nikolové za kupní 
cenu ve výši 127 340, - K� dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní PaedDr. Danuši Sedlákové za kupní cenu ve výši 123 720,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.8. 
 
7. odprodej objektu bez �. p. / �. e., jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1197/6 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Zby�ku Frýbortovi za 
kupní cenu ve výši 20 300, - K� dle d�vodové zprávy bod 4.9. 
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1732 ost. pl. o vým��e 644 m2 (dle GP parc. �. 1732/2), 
�ásti pozemku parc. �. 636 ost. pl. o vým��e 147 m2 (dle GP parc. �. 636/2), �ásti pozemku 
parc. �. 1729 orná p�da o vým��e 203 m2 (dle GP parc. �. 1729/2) a �ásti pozemku parc. �. 
1783 orná p�da o vým��e 251 m2 (dle GP parc. �. 1783/2), vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1188 ost. pl. o vým��e 177 m2 dle GP parc. �. 
1188/2) v k. ú. Grygov, obec Grygov Správ� železni�ní dopravní cesty, státní organizace za 
kupní cenu ve výši 472 050,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.10. 
 
9. plán spole�ných za�ízení v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú.  Nemilany,  
Slavonín a Kožušany, jejímž cílem je sjednocení vlastnictví k pozemk�m a ke stavbám na 
nich stojících dle d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
10. odprodej pozemku parc. �. 380/131 zahrada o vým��e 430 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc panu MUDr. Liboru �echovi za kupní cenu ve výši 1 100,-K�/m2 v�. náklad� ve 
výši 1 400,- K� dle d�vodové zprávy bod 5.10. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 65 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 380/131 zahrada o vým��e 430 m2 
v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc s panem MUDr. Liborem �echem p�i kupní cen� ve výši 800, - 
K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 5.10. 
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10. schvaluje 
pronájem nebytového prostoru - podzemní nebytové prostory o vým��e 307 m2 a suterénní 
nebytové prostory o vým��e 36 m2 v dom� �. p. 856 na pozemku parc. �. st. 181 zast. pl. a 
nádvo�í v k. ú. Olomouc-m�sto spole�nosti JOCKER CLUB cz, s. r. o. p�i výši nájemného 
300 000,- K� za rok dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti REWIND entertainment s. r. o., pana Marka Turczyna, pana Marka Szilvási a 
pana Romana Kou�ila, pana Leoše Šnýdla, pana Michala �íže a Ing. Miroslava Vosátka na 
pronájem nebytového prostoru - podzemní nebytové prostory o vým��e 307 m2 a suterénní 
nebytové prostory o vým��e 36 m2 v dom� �. p. 856 na pozemku parc. �. st. 181 zast. pl. a 
nádvo�í v k. ú. Olomouc-m�sto dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 156/2 zahrada o velikosti cca   
24 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní Aleny 
Doleželové, a to za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni uzav�ení kupní smlouvy. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do jednoho roku od kolaudace stavby „Bystrovanská - stavební 
úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Vým�ra pozemku bude up�esn�na zam��ením 
geometrickým plánem. Dle bodu 1 d�vodové zprávy. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 6/2 zahrada o velikosti cca       
32 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní Ludmily 
Fuksové, a to za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni uzav�ení kupní smlouvy. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do jednoho roku od kolaudace stavby „Bystrovanská - stavební 
úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Vým�ra pozemku bude up�esn�na zam��ením 
geometrickým plánem. Dle bodu 2 d�vodové zprávy. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 157/1 zahrada o velikosti cca     
2 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve spole�ném jm�ní manžel� 
pana Josefa a paní Marie Silných, a to za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni uzav�ení 
kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzav�ena do jednoho roku od kolaudace stavby 
„Bystrovanská - stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Vým�ra pozemku bude 
up�esn�na zam��ením geometrickým plánem. Dle bodu 3 d�vodové zprávy. 
 
 
 
 
5. schvaluje 
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uzav�ení smlouvy o výp�j�ce k pozemk�m parcela �. 1026/19 ostatní plocha, silnice              
o vým��e 606 m2 a parcela �. 1028/20 ostatní plocha, silnice o vým��e 430 m2 
v katastrálním území �ep�ín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
správ� Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace, a to bezúplatn� na dobu 
realizace stavby a v souladu s jejím ú�elem. Dle bodu 4 d�vodové zprávy. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
schválit uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 154/2 zahrada                
o velikosti cca 5 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana 
Zde�ka Chromce, a to za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni uzav�ení kupní smlouvy. 
Kupní smlouva bude uzav�ena do jednoho roku od kolaudace stavby „Bystrovanská - 
stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Vým�ra pozemku bude up�esn�na 
zam��ením geometrickým plánem. Dle bodu 5 d�vodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu umíst�ní ve�ejné 
cyklistické stezky, spolu s právem ch�ze a jízdy jízdních kol a v nezbytn� nutném p�ípad� 
pojezdu dopravních mechanism� pro zajišt�ní údržby a oprav ve�ejné cyklostezky, to vše na 
pozemku parc.�. 254/4 ostatní plocha v k.ú. Hej�ín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
�eské republiky, s právem hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., jak je 
zapsáno na LV 75 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracovišt� 
Olomouc. V�cné b�emeno bude z�ízeno na dobu neur�itou, za úplatu ve výši 43.686,-K� + 
19% DPH. Dle bodu 6 d�vodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení práva odpovídajícího v�cnému 
b�emeni uložení NTL plynovodu na pozemcích parc.�. 848/1 ostatní plocha, parc.�. 733/4 
ostatní plocha, parc.�. parc.�. 733/5 ostatní plocha, parc.�. 732/2 ostatní plocha, parc.�. 
732/3 ostatní plocha, parc.�. 732/4 ostatní plocha, parc.�. 732/6 ostatní plocha, parc.�. 732/9 
ostatní plocha, parc.�. 732/11 ostatní plocha, parc.�. 732/12 ostatní plocha, parc.�. 732/13 
ostatní plocha, parc.�. 735/34 ostatní plocha a parc.�. 733/3 orná p�da, vše v k.ú. Hodolany, 
ve prosp�ch p�ípadného budoucího nabyvatele NTL plynovodu. Smlouva o z�ízení v�cného 
b�emene bude uzav�ena do 24 m�síc� od uzav�ení smlouvy, kterou p�ejde NTL plynovod do 
vlastnictví oprávn�ného za podmínky, že se statutární m�sto Olomouc o tomto p�evodu 
dozví.  Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena k t�m pozemk�m, které v dob� 
jejího uzav�ení budou ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc. Dle bodu 7 d�vodové 
zprávy. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007 ve v�ci uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 
636/2 ostatní plocha o vým��e 204 m2 a �ást pozemku parc.�. 115/6 orná p�da o vým��e 
1175 m2, dot�ená �ást 200 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u 
Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví Ing. Libora Zajace, Ivany a Antonína Otavových, Vojt�cha a Ireny 
Rosenbergerových, Ing. Ond�eje a Ing. Ivy Vyroubalových,  Hany Starzykové, Mgr. Ludvíka 
Kašpara, Mgr. Anny Procházkové, Gerdy P�íkopové, Tatjany a Mgr. Pavla Jan�ích, prof. 
MUDr. Viléma Šimánka a Ing. arch. Evy Šimá�kové,  Ing. Františka a Anežky Krmáškových, 
MUDr. Aleše a MUDr. Slávky Pastr�ákových, PhDr. Karla Žurka, Ing. Ji�ího a Ing. Marie 
Rozsívalových, Tomáše Hánka, MUDr. Aleše Vidlá�e, MUDr. Martina a MUDr. Jany 
Pet�kových, spole�nosti Czasch spol. s.r.o., MUDr. Petra Bachledy, Miroslavy Karali�ové, 
Doc. MUDr. Ivana a Mgr. Ludmily Gregarových, Ladislava a Libuše Barto�kových, Ing. 
Fabiana a Jarmily Baxových, RNDr. Jarmily Smetanové, Ing. Michala a RNDr. Evy 
Reiterových a Mgr. Jarmily �eho�ové, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku 
platného ke dni uzav�ení kupní smlouvy.  Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 115/6 k.ú. 
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Nová Ulice bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. Kupní smlouva bude 
uzav�ena za podmínky, že pozemky v dob� jejího uzav�ení nebudou zatíženy zástavním 
právem, 
 
a schválit uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 636/2 ostatní plocha o vým��e        
204 m2 a �ást pozemku parc.�. 115/6 orná p�da o vým��e 1175 m2, dot�ená �ást 253 m2, 
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Libora 
Zajace, Ivany a Antonína Otavových, Vojt�cha a Ireny Rosenbergerových, Ing. Ond�eje a 
Ing. Ivy Vyroubalových,  Hany Starzykové, Mgr. Ludvíka Kašpara, Mgr. Anny Procházkové, 
Gerdy P�íkopové, Tatjany a Mgr. Pavla Jan�ích, prof. MUDr. Viléma Šimánka a Ing. arch. 
Evy Šimá�kové,  Ing. Františka a Anežky Krmáškových, MUDr. Aleše a MUDr. Slávky 
Pastr�ákových, PhDr. Karla Žurka, Ing. Ji�ího a Ing. Marie Rozsívalových, Tomáše Hánka, 
MUDr. Aleše Vidlá�e, MUDr. Martina a MUDr. Jany Pet�kových, spole�nosti Czasch spol. 
s.r.o., MUDr. Petra Bachledy, Miroslavy Karali�ové, Doc. MUDr. Ivana a Mgr. Ludmily 
Gregarových, Ladislava a Libuše Barto�kových, Ing. Fabiana a Jarmily Baxových, RNDr. 
Jarmily Smetanové, Ing. Michala a RNDr. Evy Reiterových a Mgr. Jarmily �eho�ové, za 
kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzav�ení kupní smlouvy. Kupní 
smlouva bude uzav�ena za podmínky, že pozemky v dob� jejího uzav�ení nebudou zatíženy 
zástavním právem. Dle bodu 8 d�vodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení bezúplatného v�cného b�emene spo�ívajícího v právu pr�chodu 
a pr�jezdu p�es pozemky parc.�. 440/1 ostatní plocha, parc.�. 441/9 trvalý travní porost, 
parc.�. 441/5 trvalý travní porost, parc.�. 393/7 ostatní plocha, parc.�. 393/3 ostatní plocha a 
parc.�. 441/1 trvalý travní porost, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na 
LV 10001 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracovišt� Olomouc, ve 
prosp�ch vlastník� pozemku parc.�. 470/1 ostatní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak 
je nyní zapsáno na LV �. 1076 v podílovém spoluvlastnictví Petra a Pavla Jurášových.  Dle 
bodu 9 d�vodové zprávy. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení dodatku k budoucí kupní smlouv� ze dne 27. 3. 2006, uzav�ené mezi statutárním 
m�stem Olomouc a Arcibiskupstvím Olomouckým na �ást pozemku parcela �. 147/13 orná 
p�da v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o vým��e cca 149m2. Obsahem 
tohoto dodatku bude zm�na již uzav�ené budoucí kupní smlouvy v �ásti, kde je ujednáno, že 
Arcibiskupství Olomoucké se zavazuje v budoucnu uzav�ít se statutárním m�stem Olomouc 
kupní smlouvu k �ásti pozemku parcela �. 147/13 orná p�da v katastrálním území 
Chválkovice o velikosti cca 149 m2. Tento text bude nahrazen ujednáním, že Arcibiskupství 
Olomoucké se zavazuje v budoucnu uzav�ít se statutárním m�stem Olomouc kupní smlouvu 
k �ásti pozemku parcela �. 147/13 orná p�da v katastrálním území Chválkovice o velikosti 
cca 185 m2. Dle bodu 10 d�vodové zprávy. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 1234/2 orná p�da v katastrálním 
území Chválkovice, obec Olomouc o velikosti cca 102 m2,  který je ve vlastnictví pana Petra 
Spá�ila, a to za cenu 450,-K�/m2. Dle bodu 11 d�vodové zprávy. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení dodatku k budoucí kupní smlouv� ze dne 20. 9. 2006, uzav�ené mezi statutárním 
m�stem Olomouc a spole�ností AGRA Chválkovice, spol. s r. o. na �ást pozemku parcela �. 
1199/1 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o vým��e cca 404 m2.  
 
Obsahem tohoto dodatku bude zm�na již uzav�ené budoucí kupní smlouvy v �ásti, kde je 
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ujednáno, že spole�nost AGRA Chválkovice, spol. s r. o. se zavazuje v budoucnu uzav�ít se 
statutárním m�stem Olomouc kupní smlouvu k �ásti pozemku parcela �. 1199/1 orná p�da 
v katastrálním území Chválkovice o velikosti cca 404 m2. Tento text bude nahrazen 
ujednáním, že spole�nost AGRA Chválkovice, spol. s r. o. se zavazuje v budoucnu uzav�ít se 
statutárním m�stem Olomouc kupní smlouvu k �ásti pozemku parcela �. 1199/1 orná p�da 
v katastrálním území Chválkovice o velikosti cca 855 m2. Dle bodu 12 d�vodové zprávy. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 158/1 zahrada o velikosti cca   
37 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní Dr. Evy 
Kriegové, a to za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni uzav�ení kupní smlouvy. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do jednoho roku od kolaudace stavby „Bystrovanská - stavební 
úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Vým�ra pozemku bude up�esn�na zam��ením 
geometrickým plánem. Dle bodu 13 d�vodové zprávy. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení dodatku k budoucí kupní smlouv� ze dne 17. 3. 2006, uzav�ené mezi statutárním 
m�stem Olomouc a panem Miroslavem Ku�erou na spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na 
�ásti pozemku parcela �. 1234/4 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc o vým��e cca 1516 m2.  
Obsahem tohoto dodatku bude zm�na již uzav�ené budoucí kupní smlouvy v �ásti, kde je 
ujednáno, že pan Miroslav Ku�era se zavazuje v budoucnu uzav�ít se statutárním m�stem 
Olomouc kupní smlouvu ke svému spoluvlastnickému podílu o velikosti ½ na �ásti pozemku 
parcela �. 1234/4 orná p�da v katastrálním území Chválkovice o velikosti cca 13 m2. Tento 
text bude nahrazen ujednáním, že pan Miroslav Ku�era se zavazuje v budoucnu uzav�ít se 
statutárním m�stem Olomouc kupní smlouvu ke svému spoluvlastnickému podílu o velikosti 
½ na �ásti pozemku parcela �. 1234/4 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc o velikosti cca 28m2. Dle bodu 14 d�vodové zprávy. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení dodatku k budoucí kupní smlouv� ze dne 17. 3. 2006, uzav�ené mezi statutárním 
m�stem Olomouc a panem Ing. Petrem Ku�erou na spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na 
�ásti pozemku parcela �. 1234/4 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc o vým��e cca 1516 m2.  
Obsahem tohoto dodatku bude zm�na již uzav�ené budoucí kupní smlouvy v �ásti, kde je 
ujednáno, že pan Ing. Petr Ku�era se zavazuje v budoucnu uzav�ít se statutárním m�stem 
Olomouc kupní smlouvu ke svému spoluvlastnickému podílu o velikosti ½ na �ásti pozemku 
parcela �. 1234/4 orná p�da v katastrálním území Chválkovice o velikosti cca 13 m2. Tento 
text bude nahrazen ujednáním, že pan Ing. Petr Ku�era se zavazuje v budoucnu uzav�ít se 
statutárním m�stem Olomouc kupní smlouvu ke svému spoluvlastnickému podílu o velikosti 
½ na �ásti pozemku parcela �. 1234/4 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc o velikosti cca 28m2. Dle bodu 15 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2.1 
 
 
 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 716 - zadání 
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Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Povrchová úprava komunikace“ archivní �íslo 716 sdružení uchaze�� dle návrhu  komise 
obsaženém v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 718 - 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 
„Denisova Peka�ská, dodatek �. 3“ archivní �íslo 718 sdružení uchaze�� dle návrhu  komise 
obsaženém v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 736 - komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
-  v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle d�vodové zprávy 
-  v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� náhradník� ve 
složení dle d�vodové zprávy 
 
2. pov��uje 
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek  
posouzením kvalifikace dodavatel� dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �.  733 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otvírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv� 
 
 
2. schvaluje 
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v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Nákup vozidla pro OŽP“ archivní �íslo 733 uchaze�i dle návrhu komise obsaženém 
v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 735 - komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle d�vodové zprávy.  
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� náhradník� ve 
složení dle d�vodové zprávy 
 
2. pov��uje 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek  
posouzením kvalifikace dodavatel� dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Ve�ejná zakázka �. 729 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
v souladu s ust. § 77 odst. 6 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, u kterých komise shledala 
od�vodn�ní mimo�ádn� nízké nabídkové ceny jako neopodstatn�né dle návrhu  hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv� 
 
2. schvaluje 
- realizaci ve�ejné zakázky podle varianty �. 1 podle projektové dokumentace pro DN 300 m 
v délce 654 m z tvárné litiny. 
- v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Prodloužení vodovodu“ archivní �íslo 729  uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.5 
 
 
10 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na byt mimo po�adí v dom� 
 
�erná cesta 19, velikost bytu 1+3, �.bytu 10 s Universitou Palackého Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4a) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Studená Ludmila, P.P�ichystala 68, Olomouc 
Hacar Josef a Helena, P.P�ichystala 68, Olomouc 
Jirásková Milada a Jitka, P.P�ichystala 68, Olomouc 
Svobodová Dagmar, P�í�ná 4, Olomouc 
Hubená Vlasta, P.P�ichystala 66, Olomouc 
Rozsypal Bed�ich a Eliška, Fischerova 6, Olomouc 
�adová Libuše, Fischerova 4, Olomouc 
P�ikrylová Svatava, Fischerova 4, Olomouc 
Sýkorová Eva, Peškova 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 a)   
       b) na ½ roku s nájemci: 
Mirga Pavel a Diana, P.P�ichystala 70, Olomouc 
Gábor Jan, P.P�ichystala 70, Olomouc 
Balážová Iveta, P.P�ichystala 70, Olomouc 
Vaškových Alena, P.P�ichystala 70, Olomouc 
Baláž Ladislav, P.P�ichystala 70, Olomouc 
Kohut Ondrej, P.P�ichystala 70, Olomouc 
Danielová Renáta, P.P�ichystala 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
 
2.s neprodloužením nájemních smluv: 
Láhnerová Anna, P.P�ichystala 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2) 
 
3. s uzav�ením nájemní smlouvy z d�vodu p�echodu nájmu bytu   
Dvo�áková Andrea, Dvo�ák Robert, Masarykova 3, Olomouc 
Liška Roman, Blažejské nám. 10, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a,b) 
 
4. s uzav�ením nájemní smlouvy s  
Ivanou Vychodilovou dle d�vodové zprávy bod 4b) 
Mgr. Denisou Trávní�kovou dle d�vodové zprávy bod 4c) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
11 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
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uzav�ení nájemní smlouvy s paní Miroslavou Procházkovou 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní Marií Fröhlichovou a manželi Miroslavou a Old�ichem 
Vorá�ovými 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní Slávkou Hr�zovou 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem Rudolfem Bažantem 
 
6. neschvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní Olgou Skalkovou 
 
7. neschvaluje 
poskytnutí nájmu bytu mimo po�adník paní Milad� Švehlové 
 
8. neschvaluje 
poskytnutí nájmu bytu mimo po�adník manžel�m Ann� a Eliášovi Marian�íkovým 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
12 Zvýšení nájemného  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zvýšení regulovaného  nájemného v souladu se zákonem 107/2006 Sb. s platností od 1. 1. 
2008 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
13 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú�ady  - (SNO, a. s.)  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4.3 
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14 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú�ady - (SmOl) 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 4.4 
 
 
15 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat d�m �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38, 38a) s pozemkem parc. �. st. 558, 559, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 386 m2 a 383 m2, vše v k. ú. Olomouc -m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení budoucí smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene práva pr�chodu p�es 
d�m �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38, 38a) s pozemkem parc. �. st. 558, 559, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, ve prosp�ch domu �. p. 143 s pozemkem parc. �. st. 560, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, s tím, že smluvní strany se zavazují uzav�ít 
smlouvu o z�ízení tohoto v�cného b�emene do 30ti dn� od provedení záznamu v katastru 
nemovitostí, kterým budou domy �. p. 141 a 142 (Hrn�í�ská 38 a 38a), k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc, zapsány v katastru nemovitostí jako jeden d�m, dle d�vodové zprávy 
bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene práva pr�chodu p�es d�m �. p. 
141, 142 (Hrn�í�ská 38, 38a) s pozemkem parc. �. st. 558, 559, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
ve prosp�ch domu �. p. 143 s pozemkem parc. �. st. 560, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat d�m �. p. 333 (Na St�elnici 2) s pozemkem parc. �. st. 394, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 187 m2, k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
uzav�ení dohody mezi statutárním m�stem Olomouc a vlastníky domu Dobrovského 28 - 
Vít�zslavou Kremlá�kovou, Ludmilou Krulichovou, Josefem Manou, MUDr. Markétou 
Mórovou, Ji�ím Smržem, Ing. Pavlem Spá�ilem, Janou Spá�ilovou, Bohumírem Šimkem, 
Annou Špidlovou a Jitkou Vrbkovou - o uznání vlastnického práva statutárního m�sta 
Olomouc ke t�em místnostem, kterými d�m Na St�elnici 2 zasahuje ve druhém, t�etím a 
�tvrtém nadzemním podlaží do domu Dobrovského 28, a to s tím, že vlastníci domu 
Dobrovského 28 uznají vlastnické právo k p�edm�tným místnostem a statutární m�sto 
Olomouc t�mto vlastník�m uhradí �ástku 143 183,- K�, když tímto budou ú�astníci v plném 
rozsahu ve v�ci vyrovnáni, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
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7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení bod 5 �ást 43 ze dne 13. 12. 2005 ve v�ci schválení prodeje domu �. p. 617 
(Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady       
u Olomouce, obec Olomouc, panu Zde�ku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 5.370.688,- K� 
a schválit prodej domu �. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Zde�ku Zatloukalovi za 
kupní cenu ve výši 4.500.000,- K�, z toho budova 4.482.566,- K�, náklady 17.434,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 18, ve v�ci prodeje p�edm�tné nebytové 
jednotky neve�ejnou dražbou mezi spoluvlastníky domu I. P. Pavlova 32 - 42 za vyvolávací 
cenu 45.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 999/25 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. 
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a pozemku parc. �. st. 
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek domu I. P. Pavlova �. 998-1003/32-42 za 
kupní cenu celkem 15 000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 693/33 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 311/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci DUHA Chronos za kupní cenu celkem    
134 140,- K�, z toho za jednotku 116 635,- K�, za venkovní úpravy a pozemek 15 487,- K� a 
náklady 2 068,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 18. 9. 2006 bod 6 �ást 46 ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
693/20 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým podílem o velikosti  
10687/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem               
o velikosti 10687/63880  na pozemku parc. �. st.  882,  zast. pl., o vým��e 2 215 m2, vše v     
k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci Moravskému reálnému gymnáziu spol. s r. o. 
Olomouc, za kupní cenu ve výši  9 700 000,-K� (cena za NP: 9 106 308,- K�, odhadní cena 
za podíl na p�íslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 530 842,- K�, náklady: 62 850,- K�), 
dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 693/20 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  10687/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 10687/63880 na pozemku parc. �. st.  882,  zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci Moravskému 
reálnému gymnáziu spol. s r. o. Olomouc, za kupní cenu ve výši 6 220 000,- K�, z toho za 
jednotku  5 513 294,- K�, za pozemek 634 056,- K�, náklady 72 650,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.8., za podmínky p�edkupního práva na tuto nemovitost po dobu 10 let za kupní 
cenu 6 220 000,-K� statutárnímu m�stu Olomouc 
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13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 14. 5. 2007 bod 8 �ást 53 ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
58/13 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 
na spole�ných �ástech domu �. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 
na pozemku parc. �. st. 501/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 705 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Ladislav� Riedl za kupní cenu ve výši     
1 500 000,- K�, z toho cena za jednotku 1 340 566,- K�, cena za pozemek 144.908,- K�, 
náklady 14.526,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 58/13 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 761/15513 na spole�ných �ástech domu �. p. 58 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 761/15513 na pozemku parc. �. st. 501/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci panu Mgr. Ladislavu Riedlovi za kupní 
cenu ve výši 1 500 000,- K�, z toho cena za jednotku 1 340 566,- K�, cena za pozemek      
144 908,- K�, náklady 4 526,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9., za podmínky p�edkupního 
práva na tuto nemovitost po dobu 5 let za kupní cenu 1 500 000,-K� statutárnímu m�stu 
Olomouc 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 643/2 v dom� �. p. 643 (t�. Svornosti 31) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 963/5220 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 963/5220  na pozemku parc. �. st. 708, zastav�ná plocha a nádvo�í, v     
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Jan� Vážanové, za kupní cenu 197 374,- 
K�, z toho za jednotku 173 150,- K�, za pozemek 19 003,- K�, náklady 5 221,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 693/16 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1957/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1957/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci Radku Tu�kovi, za kupní cenu 18 904,- 
K�, z toho za jednotku 1,- K�, za pozemek 16 687,- K�, náklady 2 216,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.2. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod  7, �ást 8, a schválit prodej bytové jednotky �.  
404/3 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1360/13085 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1360/13085 na 
pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemc�m Mgr. Pet�e Kyncl Cardové a Leoši Kynclovi, za kupní cenu ve výši 
636.679,- K�, z toho za jednotku 574.782,- K�, za pozemek 59.002,- K�, náklady 2.895,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod  7, �ást 8, a schválit prodej bytové jednotky �. 
404/4 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  991/13085 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 991/13085 na 
pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemc�m Vladimíru Spurnému a Mart� Spurné, za kupní cenu 463.933,- K�, 
z toho za jednotku 418.830,- K�, za pozemek 42.994,- K�, náklady 2.109,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.3. 
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19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 8, a schválit prodej bytové jednotky �. 
404/5 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  588/13085 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 588/13085 na 
pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemc�m Zde�ku Spurnému a Alen� Spurné, za kupní cenu ve výši 275.270,- K�, 
z toho za jednotku 248.509,- K�, za pozemek 25.510,- K�, náklady 1.251,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.3. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vzít na v�domí petici spoluvlastník� bytových jednotek domu �. p. 1051, 1052, 1053 
(Foerstrova 30, 32, 34), Olomouc, dle d�vodovéd zprávy bod 3.1. 
 
21. ukládá 
nám�stkyni primátora Han� Tesa�ové odpov�d�t na petici spoluvlastník� bytových jednotek 
domu �. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34), Olomouc, dle p�ílohy �. 3 d�vodové 
zprávy bod 3.1. 
T: 14.8.2007 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti a trvat na svém p�vodním usnesením ze dne 16. 3. 2004, bod 9 �ást 40, kterým byl 
schválen prodej domu �. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34) s pozemkem parc. �. 
st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, a kupní ceny bytových jednotek domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, a to 
z d�vodu, že p�i zpracování podklad� pro prodej domu a p�i projednání jeho prodeje 
v orgánech m�sta byl d�m orgány m�sta schválen do prodeje jako cihlový, nebo� dle 
znaleckého posudku zpracovaného pro prodej tohoto domu se jedná o šestipodlažní typový 
zd�ný bytový d�m. Dle posudku jsou základy betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou 
zd�né z d�rovaných cihel v tl. 37,5 cm, stropy jsou železobetonové prefabrikované.  A�koli je 
obecn� vzor domu T 03 B ozna�ený v na�ízení vlády jako d�m panelový, tak ve skute�nosti 
konkrétní d�m Foerstrova 30, 32, 34 je i p�es železobetonové prvky v jeho konstrukci 
obsažené,  jednozna�n� postavený p�evážn� z cihel, proto Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
schválilo prodej s koeficientem 0,4, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 719/3 v dom� �. p. 714, 715, 716, 
717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
nájemci paní Iren� Malendové, a to do 31. 12. 2007, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
24. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na jednotce �. 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 
404/9 a 404/10, vše v dom� �. p. 404 (Riegrova 5), a s tím souvisejících podílech na 
spole�ných �ástech domu �. p. 404 stojícího na pozemku parc. �. st. 405, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, a s tím souvisejících podílech na pozemku parc. �. st. 405, vše v k. ú. Olomouc -  
m�sto, obec Olomouc, s tím, že obsahem tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, 
provozování, údržby a opravy t�chto technických za�ízení ve�ejného osv�tlení: sk�í� RVOO 
typizovaného rozm�ru umíst�ná na dom�, kotevní lano se svítidlem, napájecí kabel svítidla, 
ve spodní �ásti RVOO umíst�ny kabely v chráni�ce pod fasádou domu �.p. 404 (Riegrova 5) 
stojícího na pozemku parc. �. st. 405, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc, ve prosp�ch Technických služeb m�sta Olomouce, a. s., dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
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25. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na dom� �. p. 78 (t�. Svobody 41) stojícího na pozemku parc. �. st. 490, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc -  m�sto, obec Olomouc, s tím, že obsahem 
tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržby a opravy t�chto technických 
za�ízení ve�ejného osv�tlení: sk�ín� RVOO typizovaného rozm�ru, ve spodní �ásti RVOO 
p�ívodní kabely v chráni�ce pod fasádou domu, svítidlo umíst�né na fasád� domu �. p. 78 
stojícího na pozemku parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc, ve prosp�ch Technických služeb m�sta Olomouce, a. s., dle d�vodové 
zprávy bod 3.3. 
 
26. ud�luje 
souhlas obchodní spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. s vybudováním                          
a provozováním tepelného zdroje (horkovodní objektové p�edávací stanice), v�etn� p�ívod� 
a rozvod� energií (horká voda, el. energie, komunikace) a p�ipojení na rozvody kanalizace, 
studené vody a na vnit�ní odb�rné za�ízení v dom� a umíst�ní tepelného zdroje 
s p�íslušenstvím: 
-  v budov� �. p. 96 (�erná cesta 31) na pozemku parc. �. st. 107, zastav�ná plocha              
a nádvo�í, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
-  v budov� �. p. 97 (�erná cesta 33), na pozemku parc. �. st. 108, zastav�ná plocha              
a nádvo�í, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
-  v budov� �. p. 117 (�erná cesta 43), na pozemku parc. �. st. 349, zastav�ná plocha            
a nádvo�í, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
-  v budov� �. p. 118, 119 (�erná cesta 45, 47), na pozemku parc. �. st. 350, 351, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
27. schvaluje 
odpušt�ní plateb nájemného za jednotku �. 386/1 v dom� Riegrova 33 paní Pavle Jarmové 
za dobu od 30. 3. 2007 a vrácení nájemného, které zaplatila statutárnímu m�stu Olomouc od 
30. 3. 2007, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
28. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
29. schvaluje 
odklad 2 splátek ve výši 49.805,- K�, do 30. 11. 2007, vlastníku bytu �. 6 v dom� Poup�tova 
1, Olomouc, panu Josefu Zedkovi, dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
30. schvaluje 
odklad 6 splátek ve výši 217.216,- K� vlastník�m nebytové jednotky �. 429/7 v dom� 
Myslbekova 9 manžel�m Ev� a Ji�ímu Nevrlým do 15. 7. 2010, za podmínky uznání dluhu na 
�ástku 217 216,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5 
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16 Analýza majetku statutárního m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 25. 6. 2003, bod 9, �ást 1 a 2 ve v�ci schválení seznamu dom� 
s byty a nebytovými prostory ur�enými k ponechání v majetku statutárního m�sta Olomouce 
dle tabulky a d�vodové zprávy - seznam A, a ve v�ci schválení seznamu dom� s nebytovými 
prostory ur�enými k ponechání v majetku statutárního m�sta Olomouce dle tabulky a 
d�vodové zprávy - seznam B, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat nemovitosti z majetku statutárního m�sta Olomouce dle p�ílohy �. 4 d�vodové 
zprávy, bod 1.1. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� domu Horní nám. 11 - Ztracená 1, ve v�ci odprodeje byt� do vlastnictví 
nájemc�m domu �. p. 322 (Horní nám. 11 - Ztracená 1) s pozemkem parc. �. st. 270, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 553 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana Roberta Dvo�áka a paní Renáty Dvo�ákové o sm�nu pozemk� parc. �. 222, ost. 
pl.,  o vým��e 5362 m2, parc. �. 305, ost. pl., o vým��e 5104 m2 a parc. �. 324/142, ost. pl., o 
vým��e 1103 m2, vše v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc v jejich spoluvlastnictví za d�m �. p. 889 
(Masarykova 3), s pozemkem parc. �. st. 790, zast. pl., k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
17 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B a dodatek �. 1 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle upravené d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 dle upravené d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle 
upravené d�vodové zprávy - �ást B a dodatku �. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
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4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle upravené d�vodové zprávy - �ást B a dodatku �. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
18 Rozpo�tové zm�ny - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
a) za�azení �ástek dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
b) zrušení �ástky ve výši 3 600 000,- K� na �ádku �. 26 dle d�vodové zprávy v soupisu 
nekrytých požadavk� 
c) snížení �ástky o 6 000 000,- K� na �ádku �. 25 dle d�vodové zprávy v soupisu nekrytých 
požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí �ástek dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
19 Informa�ní a orienta�ní systém 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit aktualizovanou cenovou kalkulaci informa�ního a orienta�ního systému v�. 
harmonogramu 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
20 Smlouva s TV Morava - pronájem antény 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
smlouvu dle p�ílohy �. 1 p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu dle p�ílohy �. 1 p�edložené d�vodové zprávy 
T: 14.8.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
21 Výjimky z po�tu d�tí a žák� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimky z po�tu d�tí a žák� dle p�ílohy d�vodové zprávy a za podmínek uvedených 
v d�vodové zpráv� 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele škol 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu:  9 
 
 
22 P�ísp�vky na drobné ve�ejn� prosp�šné aktivity s výší 

p�ísp�vku do 5 000,--K�, nespecifikované akce a zm�ny ú�el� 
využití p�ísp�vk� 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vky na drobné ve�ejn� prosp�šné aktivity s výší p�ísp�vku do 5 000,-K� a p�ísp�vky 
v oblasti nespecifikované akce dle p�ílohy �.1 a �.2 d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových 
zm�n dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�ny ú�el� využití p�ísp�vk� dle p�ílohy �.3 d�vodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
23 H�bitovy m�sta Olomouce - program Ú�adu práce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vytvo�ením �ty� pracovních míst na dobu ur�itou od 1.8.2007 do 30.11.2007 u H�bitov� 
m�sta Olomouce v rámci programu Ú�adu práce v Olomouci 
 
3. ukládá 
poskytnout H�bitov�m m�sta Olomouce potvrzení o z�ízení b�žného ú�tu SmOl u �eské 
spo�itelny, a.s. 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
24 Pravidla pro nakládání s opušt�nými hrobovými za�ízeními 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Pravidla pro nakládání s opušt�ným hrobovým za�ízením 
 
2. ukládá 
Ihned postupovat dle schválených pravidel 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí ekonomického odboru 
�editel H�bitov� m�sta Olomouce 

 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 12 
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25 Lokalita Pražská - východ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s majetkoprávním odborem vypracovat konkrétní 
zn�ní informace m�sta o zám�ru na pronájem s následným odprodejem pozemk� v lokalit� 
Pražská - východ a Pokyny pro zájemce o pronájem s následným odprodejem pozemk� 
v lokalit� Pražská - východ dle varianty E/ d�vodové zprávy 
T: 18.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 14 
 
 
26 Posílení tramvajového provozu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
posílení tramvajového provozu dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat cestující ve�ejnost 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
27 Smlouva s DPMO, dodatek �. 2 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 2 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z provozu 
m�stské hromadné dopravy pro rok 2007 s dopravcem DPMO, a.s. 
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3. ukládá 
podepsat dodatek �. 2 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty 
z provozu m�stské hromadné dopravy pro rok 2007 s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 14.8.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
28 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo RZ 1M2 9869 na místní komunikaci v ul. Na 
Letné v souladu s d�vodovou zprávou ad A) 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo RZ OCO 36 - 08 na místní komunikaci v ul. 
Grégrova v souladu s d�vodovou zprávou ad B) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
29 Na�ízení statutárního m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh tarifu IDSOK na území zóny 71 dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy a návrh na�ízení 
statutárního m�sta Olomouce �. 6/2007 o stanovení maximálních cen jízdného v m�stské 
hromadné doprav� na území m�sta Olomouce dle p�ílohy �. 4 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dopravce a cestující ve�ejnost 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19 
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30 Evidence a vymáhání dlužného nájemného z pronájmu 
nemovitostí v majetku SmOl 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy 14/2007 
T: prosinec 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
projednat výsledky kontrolní zprávy z auditu ve škodní a likvida�ní komisi 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
31 Prokopa Holého - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí  
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: 21 
 
 
32 Kasárna Ne�edín - vrátnice   
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
odboru investic realizovat stavbu dle návrhu �ešení DZ 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 22 
 
 
33 P�eprava Osob Na Invalidních Vozících - PONIV 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
žádost Charity Olomouc o zm�nu projektu „PONIV - P�eprava Osob Na Invalidních Vozících“ 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
34 Program regenerace MPR - objekty v majetku m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. Ukládá 
správc�m objekt� ve vlastnictví m�sta spl�ujících podmínky pro získání dotace z Programu 
regenerace postupovat p�i p�íprav� akcí dle bodu II.A d�vodové zprávy 
T: Pr�b�žn� 
O: vedoucí odboru správy 

vedoucí majetkoprávního odboru 
vedoucí odboru investic 

 
3. Ukládá 
nárokovat p�i tvorb� rozpo�tu na rok 2008 za�azení akcí dle bodu II.B d�vodové zprávy do 
návrhu plánu investic na rok 2008 
T: 18.9.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
35 M�stské letišt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. Ukládá 
primátorovi m�sta Olomouce panu Martinu Novotnému podepsat Žádost o stanovení druhu 
letišt� (DTA) jako ve�ejné mezinárodní letišt� s vnit�ní hranicí a dále Bezpe�nostní program 
letišt� 
T: 14.8.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
3. Ukládá 
p�edložit analýzu problematiky M�stského letišt� 
T: �íjen 2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
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P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
36 Dodatek k pronájmu tramvají 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 2 ke Smlouv� o nájmu dopravního prost�edku uzav�ené dne 8. 9. 2006 mezi 
SmOl a DPMO, a. s.  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
37 K�ižovatky - synchronizace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
do�ešit signální plány SSZ na k�ižovatkách „U An�i“ a „Na Pile“ 
T: 18.9.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
38 FRB - pravidla 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
zrušit Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce �. 13/2003 o vytvo�ení a 
použití ú�elových prost�edk� „Fondu rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce“ 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje bydlení 
statutárního m�sta Olomouce 
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4. ukládá 
nám�stkovi primátora Ji�ímu Martinákovi p�edložit na jednání Zastupitelstva m�sta 
Olomouce Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu 
rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
39 Zahrani�ní kontakty m�sta  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán zahrani�ních aktivit na II. pol. roku 2007 a rok 2008 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 30 
 
 
40 Zahrani�ní služební cesty v II. pol. 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ních služebních cestách dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 31 
 
 
41 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení ve�ejné finan�ní podpory dle p�edložené d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
uzav�ít dohody o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly o poskytování p�ísp�vk� 
z rozpo�tu SmOl 
T: 14.8.2007 
O: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
 
4. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny vyplývající z d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 33 
 
 
42 Odborné komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�lena odborné komise dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu, nového �lena a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 34 
 
 
43 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení bezplatného povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy, bod 3 
 
3.     schvaluje 
p�id�lení  povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy, bod 1,2  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 35 
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44 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 1 „Vnit�ního p�edpisu 

k zadávání nadlimitních a podlimitních ve�ejných zakázek a 
koncesního �ízení statutárního m�sta Olomouce“ 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 1 „Vnit�ního p�edpisu k zadávání nadlimitních a podlimitních ve�ejných zakázek a 
koncesního �ízení statutárního m�sta Olomouce“ dle p�edložené d�vodové zprávy 
s ú�inností od 18. 7. 2007 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36.1 
 
 
45 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru koncepce 

a rozvoje Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) prodloužení pracovní smlouvy a �inností euromanažera a koncep�ního analytika dle 
d�vodové zprávy do 31. 12. 2007   
b) „Smlouvu o poskytnutí p�ísp�vku uzav�enou dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona �. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném zn�ní“ mezi Olomouckým krajem a 
statutárním m�stem Olomouc dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36.2 
 
 
46 Ul. Je�mínkova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat na odboru dopravy projektovou dokumentaci komunikace ul. Je�mínkova a Na 
Dílkách dle diskuse v RMO 
T: 14.8.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
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3. ukládá 
prov��it platnost smlouvy o nájmu, p�ípadn� p�edložit návrh na její úpravu (p�edložení 
územního rozhodnutí pouze na výstavbu 4 RD) 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 37 
 
 
 
 
 
Martin Novotný Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m�sta Olomouce nám�stek primátora 
 


