
 
USNESENÍ 

 

z 26. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 4. 9. 2007 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 
údaj� v platném zn�ní; 

- do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby 
nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 

 
1 Kontrola usnesení RMO a  ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
- informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 4. 9. 2007 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout nebytový prostor - motogaráž �. 4 o vým��e 3 m2 v objektu 
Vrchlického, budova bez �p./�e. na pozemku parc. �. st. 1019/5 zast. pl. a nádv. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
2. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2211 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 30 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 499 orná p�da o vým��e 600 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy 
bod 1.3. 
 
4. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 
1.4. 
 
5. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 653 zahrada o vým��e 499 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 



 2 

1.5. 
 
6. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 
(�ást A)  v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod 1.6.  
 
7. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 
(�ást B) v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod 1.6.  
 
8. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 411 m2 
a pozemek parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc 
za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 137 orná p�da o vým��e 1 355 
m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  
Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
10. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í           
o vým��e 238 m2, parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, parc. �. 104/3 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. �. �ernovír, obec Olomouc za ú�elem výstavby 
rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
11. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 604 ostatní plocha            
o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 1.10. 
 
12. zám�r pronajmout  �ásti pozemk� parc. �. 17/5 ostatní plocha o vým��e cca 300 m2, 
parc. �. 19/1 ostatní plocha o vým��e cca 388 m2, parc. �. 19/4 travnatý travní porost            
o vým��e cca 480 m2 a pozemky parc. �. 148 ostatní plocha o vým��e 521 m2 a parc. �. 215 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 516 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
13. zám�r pronajmout pozemky na parc. �. 214 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e        
534 m2 a �ást pozemku parc. �. 17/5 ostatní plocha o vým��e 860 m2 vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
14. zám�r pronajmout pozemek parc. �. st. 212 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 529 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 17/5 ost. pl. o vým��e 500 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc spole�nosti EOS GROUP s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
15. zám�r odprodat pozemek parc. �. 37/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 23 m2 v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1.14. 
 
16. zám�r odprodat pozemek parc. �. 824  ost. pl. o vým��e 252 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.15. 
 
17. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 451/33 ost. pl. o vým��e 
10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc Stavebnímu  bytovému družstvu Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 1.16.  
 
18. odstoupení od smlouvy o nájmu u pronájmu pozemku parc. �. 42/2 zahrada o vým��e 
215 m2 v k. ú. Klášterná Hradisko, obec Olomouc uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.17.  
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19. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 42/2 zahrada o vým��e 215 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.17.  
 
20. výpov�� z nájmu �ásti pozemku parc. �. 319/2 orná p�da o vým��e 250 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc pronajatého paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle návrhu 
odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.18.  
 
21. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 319/2 orná p�da o vým��e 250 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.18.  
 
22. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 373/24 ost. pl. o vým��e  166 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Eko.Prima Fin, spol. s r. o. za �ást pozemku parc. 
�. 373/22 ost. pl. o vým��e 52 m2 a �ást pozemku parc. �. 373/23 ost. pl. o vým��e  96 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod 1.19. 
 
23. zám�r odprodat pozemek parc. �. 442/3 ost. pl. o vým��e 59 m2 a �ást pozemku parc. �. 
496/2 ost. pl. o vým��e 76 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
1.20. 
 
24. uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 875/1 ostatní 
plocha o vým��e 2 m2  �ásti pozemku parc. �. 2135 ostatní plocha o vým��e 6 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 590/3 ostatní plocha o vým��e 8 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
spole�nosti outdoor akzent s. r. o. dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy 
bod 2.4. 
 
25. dodatek �. II. k nájemní smlouv� �. 267 N 04/21, kterým se z nájemní smlouvy vyjímá 
pozemek parc. �.  551/2 zahrada o vým��e 96 m2  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc     
a upravuje výše nájemného a to tak, že se stanovuje výše ro�ního nájemného na �ástku 
100,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.5.  
 
26. poskytnutí jako výp�j�ky pozemek parc. �. 94/58 ost. pl o vým��e 9 479 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 94/64 ost. pl. o vým��e 4 942 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínky, že statutární m�sto Olomouc se 
stane vlastníkem výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
27. poskytnutí jako výp�j�ky budovu �. p. 352 s pozemkem parc. �. st. 179/3 zast. pl.             
a nádvo�í o vým��e 930 m2 a pozemky parc. �. 343/1 o vým��e 3 946 m2, parc. �. 504          
o vým��e 193 m2 a parc. �. 527/3 o vým��e 7 445 m2, vše ost. pl., vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínky, že statutární m�sto Olomouc se 
stane vlastníkem výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
28. 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 Zem�d�lskému družstvu Un�ovice dle d�vodové 
zprávy bod 2.7. 
 
29. uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu k pozemku 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 2.8. 
 
30. pronájem �ásti pozemku parc. �. 449/41 ostatní plocha o vým��e 162 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.9.  
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31. poskytnutí jako výp�j�ky 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 2.10. 
 
32. pronájem pozemku parc. �. 150/20 orná p�da o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí                
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za ú�elem 
využití jako zahrada dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
33. pronájem pozemku 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 2.14. 
 
34. pronájem �ásti 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 2.15. 
 
35. pronájem �ásti pozemku  parc. �. 474/4 zahrada o vým��e 187 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
36. pronájem �ásti pozemku parc. �. 99/3 ost. pl. o vým��e 152 m2 v k. ú. Holice                    
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.17.  
 
37. zm�nu výše nájemného u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 8 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2.18.   
 
38. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování plynovodu 
v�etn� p�ípojky na pozemcích parc. �. 1721/40, parc. �. 1721/39, parc. �. 1721/1 a parc. �. 
1721/31 vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch nemovitosti 
�. p. 586 stojící na pozemku parc. �. 1700 zast. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
39. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování plynovodu v�etn� p�ípojky na pozemcích parc. �. 1721/40, parc. �. 
1721/39, parc. �. 1721/1 a parc. �. 1721/31 vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch nemovitosti �. p. 586 stojící na pozemku parc. �. 1700 zast. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
40. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1721/2, parc. �. 1721/3, parc. �. 1721/32, parc. 
�. 1721/33, parc. �. 1721/34 a parc. �. 1721/35 vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti DAPON OKNA s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 
2.21. 
 
41. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování p�ípojky kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1721/2, parc. �. 
1721/3, parc. �. 1721/32, parc. �. 1721/33, parc. �. 1721/34 a parc. �. 1721/35 vše ost. pl., 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti DAPON OKNA          
s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.21. 
 
42. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. �. 910/15 orná p�da v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc          
ve prosp�ch spole�nosti Exerion Precision Technology Olomouc s. r .o. dle d�vodové zprávy 
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bod 2.22. 
 
43. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. �. 910/15 orná p�da v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Exerion Precision Technology Olomouc 
s. r .o. dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
44. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 875/1, parc. �. 875/10 , vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a parc. �. 79/28 ost. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
45. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích pozemcích parc. �. 875/1, parc. �. 
875/10 , vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. �. 79/28 ost. pl. v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
46. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabel� na pozemku parc. �. 1963/1 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc           
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
47. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabel� na pozemku parc. �. 1963/1 ost. pl. v k. ú. Holice    
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
48. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního �adu na pozemku parc. �. 1918/15 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví spole�nosti SEKNE, spol. s r. o.,  ve prosp�ch statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
 
49. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodního �adu na pozemku parc. �. 1918/15 ost. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti SEKNE, spol. s r. o. ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
 
50. zm�nu smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u úplatného z�ízení v�cného b�emene 
obsahující právo uložení a provozování telefonního kabelu na pozemku parc. �. 680/3 ost. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic,      
a. s.  dle d�vodové zprávy bod 2.26. 
 
51. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ních kabel� na pozemcích parc. �. 624/19, parc. �.  639/2, parc. �. 634/14, 
parc. �. 644/4, parc. �. 613/1, parc. �. 619/4, parc. �. 866, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc  parc. �. 295/6 zahrada, parc. �. 295/9 zahrada, parc. �. st. 361 zast. pl. a nádvo�í a 
parc. �. st. 682 zast. pl. a nádvo�í,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti FORCOM NET, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.27. 
 
52. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahujícíprávo 
uložení a provozování telekomunika�ních kabel� na pozemcích parc. �. 624/19, parc. �.  
639/2, parc. �. 634/14, parc. �. 644/4, parc. �. 613/1, parc. �. 619/4, parc. �. 866, vše ost. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  parc. �. 295/6 zahrada, parc. �. 295/9 zahrada, parc. �. st. 
361 zast. pl. a nádvo�í a parc. �. st. 682 zast. pl. a nádvo�í,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti FORCOM NET, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.27. 
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53. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 526/1 a parc. �. 509/1, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, parc. �. 509/2 , parc. �. 509/3, parc. �. 509/5 , parc. �. 509/6 , parc. �. 509/7, parc. 
�. 510/5, parc. �. 510/6, parc. �. 514/13, parc. �. 535/31 a parc. �. 509/3,  vše ost. pl. v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika,    
a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.28. 
 
54. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 526/1 a parc. �. 509/1, vše 
ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. �. 509/2 , parc. �. 509/3, parc. �. 509/5 , parc. �. 
509/6 , parc. �. 509/7, parc. �. 510/5, parc. �. 510/6, parc. �. 514/13, parc. �. 535/31 a parc. 
�. 509/3,  vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve prosp�ch 
spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.28. 
 
55. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabel� na pozemku parc. �. 1917 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc   
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.29. 
 
56. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabel� na pozemku parc. �. 1917 ost. pl. v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod 2.29.  
 
57. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování datové 
p�ípojky na pozemku parc. �. 1051/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.30. 
 
58. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování datové p�ípojky na pozemku parc. �. 1051/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod 2.30. 
 
59. dodatek �. I. k nájemní smlouv� �. MAj-EM -NS/59/2004/M, kterým se z nájemní smlouvy 
vyjímají pozemky parc. �. 849/3 o vým��e 18 937 m2 a parc. �. 849/29 o vým��e 4 919 m2, 
vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc, obec Olomouc a upravuje výše nájemného dle 
d�vodové zprávy bod 2.32.  
 
60. uzav�ení smlouvy o zániku v�cného b�emene obsahující právo vedení vodovodního 
potrubí a vodovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 605 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.38. 
 
61. 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 xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 3.2.  
 
62. pronájem nebytového prostoru 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 
sdružení Nada�ní fond Olomoucké koalice neziskových organizací za ú�elem z�ízeni 
kancelá�e sdružení dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
63. pronájem nebytového prostoru �. 7 o vým��e 22,26 m2 v podchodu olomouckého 
p�ednádraží, Jeremenkova ul., obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za ú�elem 
z�ízení kosmetického salonu dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
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64. pronájem pozemku parc. �. 172/8 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví �R - Pozemkového fondu dle d�vodové zprávy bod 4.9. 
 
65. pronájem pozemku parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc Muzeu um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace dle d�vodové zprávy bod 
4.10. 
 
66. pronájem pozemku parc. �. 787/2 trvalý travní porost o vým��e 852 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy bod 4.13.  
 
67. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1045/25 ost. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 4.17. 
 
68. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 4.18. 
 
69. pronájem �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady   
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Výstavba byt� s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
70. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Archeologické 
centrum - Olomouc“, �ást prodloužení splaškové kanalizace a prodloužení vodovodu, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Olomouckým krajem jako 
budoucím  dárcem dle d�vodové zprávy 5.4. 
 
71. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Lesaffre - 
provoz Hodolany: Rekonstrukce zásobování pitnou vodou a splašková kanalizace“, �ást 
prodloužení vodovodu a prodloužení splaškové kanalizace v�etn� chráni�ek, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Lesaffre �esko, a.s. jako 
budoucím  dárcem dle d�vodové zprávy bod 5.5. 
 
72. pracovní skupinu k problematice Korunní pevn�stky ve složení paní Hana Tesa�ová, pan 
Antonín Kr�ek, Ing. Ji�í Rozbo�il, Mgr. Marta Vlá�ilová, pan Martin Novotný, JUDr. Martin 
Major, RNDr. Ladislav Šnevajs dle d�vodové zprávy bod 5.7. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. ob�anského sdružení Studio �ty�lístek o pronájem nebytových prostor o vým��e       
101,17 m2 v 2. NP v objektu MŠ D�lnická 17B, �.p. 349 objekt k bydlení na pozemku parc. �. 
st. 326 zast. pl. a nádv. o vým��e 1139 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 1.22. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výp�j�ku pozemku parc. �. 1164/1 ost. pl. o vým��e 634 
m2    v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.1.   
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odpušt�ní nájemného za pronájem pozemku parc. �. 
1164/1 ost. pl. o vým��e 634 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
2.1.   
4. sdružení Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc a spole�nosti TEMA REAL s. r. o.             
o pronájem nebytového prostoru 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 3.4. 
 
5. spole�nosti Montana Reality s. r. o. o pronájem pozemku parc. �. st. 298 zast. pl.              
a nádvo�í o vým��e 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytového 
domu dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
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6. spole�nosti Montana Reality s. r. o. o pronájem pozemku parc. �. st. 298 zast. pl.               
a nádvo�í o vým��e 187 m2 a �ásti pozemku parc. �. 609/5 ost. pl. o vým��e 35 m2, vše     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem p�íjezdu a vybudování parkovacích stání 
k zajišt�ní parkování spole�nosti Montana Reality s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 4.1 
 
7. spole�nosti PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o., spole�nosti Montana Reality s.r.o., spole�nosti 
K - stav stavební a.s. a spole�nosti STAFOS - REAL, s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. 
�. 776/1 orná p�da o vým��e 6 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 4.3. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 856/4 orná p�da         
o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 787/2 trvalý travní 
porost o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.13. 
 
10. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 883/14 orná p�da o 
vým��e 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.14. 
 
11. spole�nosti Nutgall s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha o vým��e 
904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
12. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní 
plocha o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 4.19. 
 
13. spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o.  o zm�nu doby nájmu u pronájmu �ástí pozemk� 
dle d�vodové zprávy bod 2.19. 
 
3. vyhovuje žádosti 
1. P&K Olomouc, spol. s r. o  o zm�nu prodejního sortimentu v prodejn� s ponecháním 
stávajících smluvních podmínek dle d�vodové zprávy bod 3.6.   
 
2. RK Invest s. r. o. o rozší�ení ú�elu nájmu o pizzerii  a restauraci s p�ípravou teplých 
lehkých pokrm� za podmínek dle vyjád�ení SNO a.s., tj souhlasného stanoviska hygienické 
stanice a  ohlášení stavebnímu ú�adu a s upravenými smluvními podmínkami dle d�vodové 
zprávy bod 3.7. 
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2008 
a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 31. 7. 2008 p�i úplatném pronájmu 
s následným odprodejem  �ásti pozemku parc. �. 809/4 ost. pl. o vým��e 374 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti PROJEKT WELLNEROVA  s.  r.  o. dle d�vodové 
zprávy bod 2.2.  
 
2. s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2008 
a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 31. 7. 2008 p�i úplatném pronájmu 
s následným odprodejem pozemku parc. �. st. 2011 zast. pl. o vým��e 510 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 615/1 ost. pl. o vým��e 950 m2, vše v k ú. Nová Ulice spole�nosti 
PROJEKT WELLNEROVA  s.  r. o.  dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
3. 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 2.13. 
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4. s provedením oprav elektroinstalace v objektu MŠ Lužická �. o. 7, �.p. 101 na pozemku 
parc. �. st. 565 zast. pl. a nádv. v k. ú. Povel, obec Olomouc v celkové �ástce ve výši          
26 900,- K� v�etn� DPH s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur budou náklady ode�teny 
z nájemného spole�nosti EUROGASTRO MORAVA s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod 3.1.  
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 1.13. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat pozemek parc.  �. 856/4 orná p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
2. usnesení  RMO ze dne 14. 8. 2007, bod programu 2, bod 5. 1. ve v�ci vypov�di nájemní 
smlouvu �. MAJ-EM-NS-/24/Gl na �ást pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o vým��e 1 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou se spole�ností SECOM LTD, spol.       
s.  r. o. a uzav�ení dodatku  k této nájemní smlouv� upravující p�edm�t nájmu a výši 
nájemného dle d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. bezúplatný p�evod pozemku  parc. �. 172/8 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Topolany                  
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 4.9. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 459 ost. pl. o vým��e   
404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc s Muzeem um�ní Olomouc, státní 
p�ísp�vková organizace p�i kupní cen� ve výši 5 010,- K�/m2 + náklady 4 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.10.   
 
3. odprodej objektu bez �p./�e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1153/1 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc - PS Foerstrova (Dobnerova) spole�nosti 
LEVITUS, s. r. o. za kupní cenu ve výši 3 105 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.11.  
 
4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 338/9 zahrada o vým��e 102 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 975,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.12. 
 
5. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 787/2 trvalý travní porost 
o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 940,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 4.13. 
 
6. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 551/1 zahrada o vým��e 1 786 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx 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 s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl  ve výši 567 473, 50 K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.14.  
7. sm�nu �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� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 s tím, že manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši 199 557,- K� + ½ náklad� ve výši 5 463,- 
K� dle d�vodové zprávy bod 4.15.  
 
8. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2    
a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sle�nou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 4.16.  
 
9. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1045/25 ost. pl. o 
vým��e 6 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s. p�i kupní 
cen� ve výši 600,- K�/m2 + náklady ve výši 1 600,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.17. 
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl.        
o vým��e 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce,      
a. s. p�i kupní cen� ve výši 500,- K�/m2 + náklady ve výši 1 600,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 4.18. 
 
11. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha 
o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností Výstavba 
byt� s.r.o. p�i kupní cen� ve výši 1 250,- K�/m2 + náklady 2 500,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 4.19.  
 
12. uzav�ení kupních smluv na prodej plynárenských za�ízení z majetku statutárního m�sta 
Olomouce �. 1-20-038/07 a �. 1-20-039/07 mezi  statutárním m�stem Olomouc jako 
prodávajícím a SMP Net, s.r.o. jako kupujícím dle d�vodové zprávy bod 4.20.  
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 137 orná 
p�da o  vým��e 380 m2 v k.  ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 1.8. 
 
2. žádosti spole�nosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. st. 212 zast. pl.          
a nádvo�í o vým��e 529 m2 a �ásti pozemku parc. �. 17/5 ost. pl. o vým��e 500 m2, vše     
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
3. žádosti spole�nosti Montana Reality s. r. o. o odprodej pozemku parc. �. st. 298 zast. pl.    
a nádvo�í o vým��e 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytového 
domu dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
4. žádosti spole�nosti První kapitálová spole�nost, a.s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
959/10 ost. pl. o vým��e cca 748 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 4.2. 
 
5. žádosti spole�nosti PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o., spole�nosti Montana Reality s.r.o., 
spole�nosti K - stav stavební a.s. a spole�nosti STAFOS - REAL, s.r.o. o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 776/1 orná p�da o vým��e 6 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. st. 57/3 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 61 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.4.  
 
7. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o 
vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 151/2 ost. pl. o vým��e 
36 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
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9. žádosti spole�nosti Stavby a Barvy Morava s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 88/3 orná 
p�da o vým��e 1573 m2 a parc. �. 98/1 orná p�da o vým��e 2 381 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
10. žádosti spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 116/13 ost. 
pl. o vým��e 3 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.8.  
 
11. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 
m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.10.  
 
12. žádostem paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  spole�nosti  ZRNO, s. r. o., pana xxxxxxxxx, spole�nosti KINEZ, 
s. r. o., spole�nosti MEKOS GROUP, s. r. o., spole�nosti AGM PETROL s. r. o., pana 
xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, ob�anského sdružení Slovo života Olomouc, 
spole�nosti Olomoucká investorská s. r. o., spole�nosti BELLS, s. r. o., spole�nosti MERIT 
CZ a. s., spole�nosti Pyro&Art s. r. o., pana xxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx,  pana 
xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu bez �p./�e., tech. vyb. s pozemkem 
parc. �. st. 1153/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc - 
PS Foerstrova (Dobnerova) dle d�vodové zprávy bod 4.11.   
 
13. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 787/2 trvalý travní 
porost o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.13.  
 
14. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 883/14 orná p�da         
o vým��e 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.14. 
 
15. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 883/14 orná 
p�da o vým��e 2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.14.  
 
16. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 883/14 orná 
p�da o vým��e1 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.14.  
 
17. žádosti spole�nosti Nutgall s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha      
o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
4.19. 
 
18. žádosti manžel� xxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha o vým��e 
904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 14.   5. 2007,  bod programu 5, bod 33 ve v�ci výše kupní ceny 
za odprodej objektu bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. 1101 zast. pl. a nádvo�í    
o vým��e 32 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
a schválit kupní cenu v celkové výši 5 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 5.2.     
 
9. ud�luje 
1. souhlas Moravskému divadlu Olomouc, p�ísp�vková organizace s umíst�ním 2 ks nádob 
na komunální odpad na �ásti pozemku parc. �. 116/5 ostatní plocha o vým��e 8 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.12.  
 
2. souhlas Moravské filharmonii Olomouc, p�ísp�vková organizace s umíst�ním 1 ks nádoby 
na komunální odpad na �ásti pozemku parc. �. 116/5 ostatní plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.12.  
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10. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 111 zahrada    
o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 653 zahrada    
o vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvy o nájmu na �ásti pozemku: 
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 126 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 150 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 126 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 150 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 147 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 150 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 96/1 orná p�da o vým��e 100 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx  
dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
4. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvy o nájmu na �ásti pozemku: 
- parc.  �. 137 orná p�da o vým��e 160 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc 
uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc.  �. 137 orná p�da o vým��e 170 m2 k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc 
uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxx   
- parc. �. 137 orná p�da o vým��e 350 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- parc. �. 137 orná p�da o vým��e 380 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc 
uzav�enou s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
5. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 150/1 orná 
p�da o vým��e 700 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.31. 
 
6. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 150/19 orná 
p�da o vým��e 785 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou s Vladimírem 
Svobodou dle d�vodové zprávy bod 2.31. 
 
7. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvy o nájmu na pozemky a pokud nebude 
vypov�zena celá smlouva o nájmu uzav�ít dodatek ke smlouv� upravující p�edm�t nájmu      
a výši nájemného:  
- parc. �. 735/2 zahrada o vým��e 603 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/2 zahrada o vým��e 252 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/16 zahrada o vým��e 604 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/17 ost. pl. o vým��e 130 m2 a parc. �. 735/19 orná p�da o vým��e 333 m2 
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uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/20 orná p�da o vým��e 340 m2 uzav�enou s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/21 orná p�da o vým��e 368 m2 uzav�enou s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/26 orná p�da o vým��e 6 m2, parc. �. 735/27ost. pl. o vým��e 164 m2, parc. 
735/28 orná p�da o vým��e 70 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 60 m2 uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 170 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 230 m2 uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 33 m2 uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 168 m2, parc. �. 735/28 orná p�da o vým��e 117 m2, parc. 
�. 735/29 trv. trav. porost o vým��e 75 m2 uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/29 trv. trav. porost o vým��e 80 m2, parc. �. 735/30 orná p�da o vým��e     
90 m2, par. �. 735/31 orná p�da o vým��e 110 m2, parc. �. 735/32 zahrada o vým��e 20m2 
uzav�enou s xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/30 orná p�da o vým��e 140 m2, parc. �. 735/31 orná p�da o vým��e 120 m2 
uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/32 zahrada o vým��e 350 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/32 zahrada o vým��e 260 m2 uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/24 orná p�da o vým��e 337 m2 uzav�enou s paní xxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 
- parc. �. 735/23 orná p�da o vým��e 130 m2 uzav�enou s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2.33. 
 
8. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku 913/8 ost. pl.        
o vým��e 530 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod 2.34. 
 
9. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na pozemek parc. �. 1295/1 trvalý 
travní porost o vým��e 4 005 m2 a �ást pozemku parc. �. 1295/2 orná p�da o vým��e 44 m2, 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc uzav�enou s panem xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2.35. 
 
10. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na pozemky parc. �. 1294/21 orná 
p�da o vým��e 4 942 m2 a parc. �. 1294/22 trvalý travní porost o vým��e 235 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc uzav�enou se spole�ností FADRO s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 
2.35. 
 
11. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na �ást pozemku parc. �. 132/23 
ost. pl. o vým��e 12 000 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou 
s T�lovýchovnou jednotou MILO Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.36.   
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12. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 184/19 orná 
p�da o vým��e 1 253 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc uzav�enou s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.37.   
T: 30.10.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. schvaluje 
zám�r pronajmout objekt bez �. p./�. e. s pozemkem parc. �. 531/2 zast. pl. a nádvo�í            
o vým��e 747 m2 a pozemek parc. �. 531/1 ost. pl. o vým��e 8 588 m2, vše v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc St�ední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o. dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
12. sv��uje 
objekt bez �. p./�. e. s pozemkem parc. �. 531/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 747 m2, 
pozemek parc. �. 531/1 ost. pl. o vým��e 8 588 m2 a ideální polovinu stavby �OV na 
pozemku parc. �. 535/1 zahrada o vým��e 1825 m2  vše v k. ú. Svatý Kope�ek, obec 
Olomouc do správy spole�nosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 1.1. 
 
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. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene, spo�ívajícího v umíst�ní a provozování 
p�ípojky NN na pozemku parcela �. 116/6 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území 
Hodolany, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu techniky na tento pozemek v souvislosti 
s jejím provozem, opravami, údržbou, zm�nami nebo odstran�ním, a to v rozsahu, jak je 
vymezen geometrickým plánem �. 1595 - 25/2007. V�cné b�emene je s vlastníkem 
pozemku, spole�ností ISH, a. s., z�izováno za jednorázovou úplatu ve výši 2. 000,- K�, dle 
bodu 2 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném umíst�ní chladící v�že na stávající konstrukci jiného 
vlastníka a jejím bezúplatné p�ipojení na stávající technické za�ízení s Hockey clubem 
Olomouc, dle bodu 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení bezúplatného v�cného b�emene umíst�ní výstražníku      
na pozemku parc.�. 792/2 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je zapsáno   
na LV �. 10001 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch Správy železni�ní dopravní cesty, 
státní organizace, a to spolu s právem vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho 
provozem, opravami, údržbou, zm�nami nebo odstran�ním, dle bodu 5 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
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5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc. �. 539/32 orná p�da o vým��e 1181 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 810 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu 170.064,-K�, dle bodu 6 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc. �. 539/31 orná p�da o vým��e 1025 m2 a parc. �. 
910/12 orná p�da o vým��e 5195 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV �. 483 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc,     
ve vlastnictví xxxxxxxxxx, za kupní cenu 577.430,-K�, dle bodu 7 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
7. schvaluje 
zve�ejn�ní zám�ru sm�nit �ást pozemku parcela �. 147/37 o vým��e 185 m2 orná p�da 
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc za �ást pozemku parcela �. 147/13 o velikosti 185m2 orná p�da v katastrálním 
území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Pozemkového 
fondu �R, a to s cenovým doplatkem, jehož výše bude stanovena rozdílem cen 
sm��ovaných �ástí pozemk�, kdy cena bude ur�ena dle znaleckého posudku, aktuálního     
ke dni uzav�ení sm�nné smlouvy, dle bodu 8 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 13. 8. 2007 ve v�ci 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 xxxxxxxxxxxxxx, a to za 
cenu 450,- K�/m2, dle bodu 9 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o poskytnutí finan�ní kompenzace ve výši 6000,- K� panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx za znemožn�ní zem�d�lského využití �ásti pozemku parcela �. 1234/2 
orná p�da o velikosti cca 102 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, a to 
v souvislosti s realizací výstavby cyklostezky, dle bodu 10 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Ve�ejná sout�ž �. 750 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dopln�né propozice na vytvo�ení Jednotného vizuálního stylu pro statutární m�sto Olomouc 
 
3. pov��uje 
1. primátora Martina Novotného k podpisu všech dokument� souvisejících  s touto ve�ejnou 
sout�ží 
2. JUDr. Va�ká�ovou výkonem �inností souvisejících s pozicí sekretá�e sout�že 
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4. vyhlašuje 
ve�ejnou neanonymní sout�ž na vytvo�ení jednotného vizuálního stylu m�sta Olomouce dle 
schválených propozic 
 
5. jmenuje 
hodnotící komisi v�etn� náhradník� ve složení dle schválených propozic 
 
6. ukládá 
odboru kancelá�e primátora a odboru vn�jších vztah� a informací realizovat kroky související 
s propagací a organiza�ním zabezpe�ením sout�že 
T: pr�b�žn� 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 

vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
7. ukládá 
všechny kroky koordinovat a pr�b�žn� informovat RMO 
T: pr�b�žn� 
O: Holpuch Jan, RNDr., �len rady m�sta 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 3 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 737 - 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 „ZŠ Hálkova - p�dní vestavba“ archivní �íslo 737 dle varianty �. 1. 
 
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: 3.2 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 736 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
a)   v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze��, jejichž nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v d�vodové zpráv� 
b)  v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv� 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb.  zadání ve�ejné zakázky s názvem 
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„Nákup služebních vozidel“ archivní �íslo 736 uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 753 - zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Náhradní výsadba“ archivní �íslo 753 
b) v souladu s ust. § 38 odst. 1  zákona �. 137/2006 Sb. seznam zájemc�, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle d�vodové zprávy 
 
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 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 747 - zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Chválkovice - Samotišky - cyklostezka“ 
archivní �íslo 747 
 
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: 3.5 
 
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 nájemních smluv na byty mimo po�adí: 
a) Lužická 16, Olomouc, velikosti 1+3, �.b  22 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 28 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 b) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Zde�ka, �erná cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
Moravské gymnázium Olomouc, Nešverova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
Okr. �editelství policie �R Olomouc, �erná cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pol. v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pol. v�z�� 2, Olomouc 
TJ Dukla Olomouc, Pol. v�z�� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 a) 
      b) na 2 roky s nájemcem - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P. P�ichystala 66  
dle d�vodové zprávy bod 2 b)   
 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 23, Olomouc            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 8. kv�tna 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zikova 13, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 c)         
      d) na ½ roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. P�ichystala 70, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy bod 2 d) 
      e) na 3 m�síce: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. P�ichystala 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 e) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. P�ichystala 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
dle upravené  d�vodové zprávy bod 3 a,b,c,d) 
 
3. s p�echodem nájmu bytu:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 4) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
10 Bytové záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy v DPS Erenburgova 26 s panem xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy v DPS Fischerova 6 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy v DPS Fischerova 6 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy v DPS P�í�ná 2 s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
11 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 1167, zahrada, o vým��e 182 m2, v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
ukon�ení nájemní smlouvy na dobu ur�itou k �ásti pozemku parc. �. 50/1, o vým��e 549 m2, 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dohodou s p�vodními nájemci, a to p�ed prodejem tohoto 
pozemku dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej �ásti pozemku parc. �. 50/1, ostatní plocha, o vým��e 541 m2, �ásti pozemku parc. �. 
807/2, ostatní plocha, o vým��e 152 m2, �ásti pozemku parc. �. 50/2, zahrada, o vým��e      
1 m2, a �ásti 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, ideální jednou 
polovinou do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální jednou polovinou paní 
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 114.212,- K�, z toho pozemek 103.740,- K� a 
náklady 10.472,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 807/2, o 
vým��e 70 m2, ostatní plocha, a �ásti pozemku parc. �. 50/1, o vým��e 180 m2, ostatní 
plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
ukon�ení nájemní smlouvy na dobu ur�itou s p�edkupním právem k pozemku parc. �. st. 186, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, a na dobu ur�itou k pozemku parc. �. 22/1, zahrada, vše v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc, dohodou s p�vodními nájemci, a to p�ed prodejem t�chto pozemk� 
dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku  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, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 99.987,- K� (z toho 
pozemek 92.430,- K� a náklady 7.557,- K�), xxxxxxxxxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 157/1000 
za 15.697,50 K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 156/1000 za 15.598,- K�, do 
SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 161/1000 za 16.097,50 K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 160/1000 za 15.998,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku  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. 441, díl „b“, o vým��e 15 m2, vše  v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc, za kupní cenu 1.950,- K�, Malému družstvu vlastník� garáží dle d�vodové 
zprávy bod 1.4. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej �ásti 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, za kupní cenu celkem 7.817,- K�, z toho 
pozemek 260,- K� a náklady 7.557,- K�, Malému družstvu vlastník� garáží dle d�vodové 
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zprávy bod 1.4. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej domu �. 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, do podílového 
spoluvlastnictví nájemc�, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 885/1300 xxxxxxxxxxxxxxxxx        
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 409.442,- K�, z toho za d�m 230.924,- K�,         
za pozemek 146.658,- K� a náklady 31.860,- K�, a spoluvlastnický podíl o velikosti 415/1300 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 191.998,- K�, za d�m 108.286,- K�, za pozemek 
68.772,- K� a náklady 14.940,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO bod 7, �ást 27, ze dne 20. 6. 2006 a schválit prodej nebytové jednotky �. 
736/13 v dom� �. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
466/30634 na spole�ných �ástech domu �. p. 736 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
466/30634 na pozemku parc. �. st. 1034/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, formou opakované ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb.,             
o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 300.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
op�tovné žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku 
�. 938/19 v dom� �. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) a trvat na svém p�vodním usnesením     
ze dne 19. 5. 2006, to je prodej p�edm�tné nebytové jednotky nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 230 000,- K�, z toho jednotka 207.484,- K�, pozemek 17 075,- K�, 
náklady 5 441,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 643/13 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 552/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 552/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í,    
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 108.612,- 
K�, z toho za jednotku 73.026,- K�, za pozemek 13.819,- K�, náklady 21.767,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 643/22 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 591/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 591/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í,    
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 116.285,- 
K�, z toho za jednotku 78.185,- K�, za pozemek 14.795,- K�, náklady 23.305,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 800/3 v dom� �. p. 799, 800 (Wolkerova 38, 38a)                           
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 314/7293 na spole�ných �ástech domu �. p. 799, 
800 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 314/7293 na pozemku parc. �. st. 932, 1006, 
vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 70.102,- K�, z toho za jednotku 64.688,- K�, za pozemek     
5.414,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
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16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 419/1 v dom� �. p. 419, 420, 421 (�ezá�ova 16, 18, 20)               
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/41328 na spole�ných �ástech domu �. p. 419, 
420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/41328 na pozemku  parc. �. st. 548, 
547, 546  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc nájemc�m 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 153.396,- K�, z toho            
za jednotku   150.188,- K�, za pozemek 1.646,- K�, náklady 1.562,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 3.2. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 1022/9 v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 394/6917 na spole�ných �ástech domu �. p. 1022   a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 394/6917 na pozemku  parc. �. st. 1236  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
101.982,- K�, z toho za jednotku 98.170,- K�, za pozemek 2.253,- K�, náklady 1.559,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 Pracovní skupina - prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
pracovní skupinu ve složení dle upravené d�vodové zprávy pro doporu�ení postupu a 
zp�sobu prodeje dom� se zám�rem prodeje schváleným ZMO dne 13. 8. 2007 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
13 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 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2007 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6 



 23

14 Využití ve�ejné finan�ní podpory poskytnuté SmOl v roce 2006 
na oslavy maršála Radeckého v Olomouci 

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: 7 
 
 
15 Využití ve�ejné finan�ní podpory poskytnuté SmOl v roce 2006 

- Olomoucké kulturní léto 2006, Ing. Martin Fit�ík - AGENTURA 
ECONOMY CONSULTING a MUDr. Libor Gronský 

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: 7.1 
 
 
16 Program regenerace MPR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zm�nou alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit Program regenerace MPR pro rok 2007 ZMO dne 24.9.2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
revokovat usnesení �.13 �ást 2 ze dne 14.5.2007, a schválit alokaci dotace z Programu 
regenerace MPR dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8 
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7 Harmonogram realizace opat�ení Rozvoj MHD 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit stanovení dopravního zna�ení na t�íd� Svobody a na ul. Tylova 
T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
realizovat úpravy vodorovného a svislého dopravního zna�ení na t�íd� Svobody 
T: 13.11.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
realizovat nová parkovací stání na ul. Tylova dle p�edané dokumentace 
T: 13.11.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
p�edat odboru investic dokumentaci parkovacích stání na ul. Bezru�ova a Švermova 
T: 2.10.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
zajistit vydání stavebního povolení na parkovací stání na ul. Bezru�ova a Švermova 
T: 13.11.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
zajistit výb�r zhotovitele na realizaci parkovacích stání na ul. Bezru�ova a Švermova 
T: 18.12.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. ukládá 
za�adit pot�ebnou finan�ní �ástku na realizaci parkovacích stání na ul. Bezru�ova a 
Švermova do plánu roku 2008 
T: 13.11.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9 
 
 
18 Petice - k�ižovatka Pražská x Erenburgova x Norská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
informovat petenty o výsledku projednání petice v intencích d�vodové zprávy 
T: 18.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
3. ukládá 
OKR za�adit požadavek na zm�nu ÚPnSÚ Olomouc do nejbližšího po�izovaného souboru 
zm�n 
T: 18.12.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10 
 
 
19 Multimediální park - likvidace o.p.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
2. schvaluje 
postup a záv�ry dle bodu 5 upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11 
 
 
20 Petice ob�an� - hudební produkce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zaslat uvedenému zástupci ob�an� informaci o projednání petice dle d�vodové zprávy 
T: 18.9.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
3. ukládá 
postoupit petici jako podn�t k �ešení Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci 
T: 18.9.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12 
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21 Provoz zimního stadiónu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se za�azením �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� rozpo�tu SmOl 
na rok 2007 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
22 Ú�ast m�sta, prezentace AFO v Bruselu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast m�sta dle varianty B) dle p�edložené d�vodové zprávy 
3. ukládá 
realizovat schválenou variantu dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: 30.10.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
23 Zástupce m�sta v KCR OK 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
požádat Radu Olomouckého kraje o dopln�ní zástupce m�sta Olomouce RNDr. Jana 
Holpucha do komise cestovního ruchu Olomouckého kraje 
T: 18.9.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 16 
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24 P�íprava projekt� 2007 - 2013 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ípravu projekt� uvedených v bod� 1.1 d�vodové zprávy do prvních výzev opera�ních 
program� 
 
3. ukládá 
pr�b�žn� p�edkládat do RMO postup p�ípravy jednotlivých vybraných projekt� z bodu 1.1 a 
z bodu 1.2 d�vodové zprávy 
T: pr�b�žn� 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
4. souhlasí 
se zpracováním Integrovaných plán� rozvoje m�sta dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
5. ukládá 
p�edložit návrh rozpo�tových zm�n k pokrytí  p�ípravy projekt� dle p�ílohy �. 2 d�vodové 
zprávy 
T: 18.9.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
6. ukládá 
p�edložit návrhy dalších projekt� pro �erpání evropských fond� v oblastech dle d�vodové 
zprávy 
T: 15.10.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Novotný Martin, primátor m�sta  
Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Ve�e� Jan, Bc., tajemník 

 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
25 P�ednádraží 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle diskuse v RMO 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru investic 
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P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 18 
 
 
26 Ulice 8. kv�tna a 1. máje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu D) d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic p�ipravit podmínky výb�rového �ízení na zpracovatele DSP a DZS ul. 1. máje 
a 8. kv�tna a p�edložit je RMO ke schválení v�etn� studie ing. arch. Schneidera a ing. arch. 
Malého 
T: 2.10.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 19 
 
 
27 Petice Nemilany 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edložený návrh odpov�di petent�m 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
28 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zabezpe�it realizaci dle upravené d�vodové zprávy 
T: 18.12.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21 
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29 V�cný dar 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí v�cného daru z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce paní xxxxxxxxxxxxxxxx a  
panu xxxxxxxxxxxxxx dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
30 Projekt Bezbariérová Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
31 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: 29 
 
 
32 Park Malého Prince - Dodatek �. 18 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
podepsat Dodatek �. 18 ke Smlouv� k zabezpe�ení ve�ejn� prosp�šných služeb ve m�st� 
Olomouci  
T: 18.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
3. ukládá 
projednat provozní režim dle d�vodové zprávy v orgánech TSMO, a. s. 
T: 18.9.2007 
O: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
33 Stanovení termínu a návrh programu 7. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 7. zasedání ZMO: na pond�lí dne 24. 9. 2007 od 9.00 hodin 
- místo konání  7. zasedání ZMO: Magistrát m�sta Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 7. zasedání ZMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu:31 
 
 
34 Informace o �innosti kontrolního výboru 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou informaci 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 32 
 
 
35 Pojmenování ulic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 



 31

 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit navržené názvy ulic dle upravené d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
navržené názvy ulic 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 33 
 
 
36 Výjimka z po�tu žák� - Základní škola a Mate�ská škola 

Olomouc, �ezní�kova 1 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
2. povoluje 
výjimku z po�tu žák� dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editelku školy 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 34 
 
 
37 Vozový park DPMO, a. s.  
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: 35 
 
 
38 Zahrani�ní služební cesta - Open Days Brusel - dopln�ní 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
39 Olomoucké h�bitovy - rozvody vody 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s investi�ní akcí dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. JUDr. Martin Major, v. r. 
primátor m�sta Olomouce  nám�stek primátora 
 


