
 

USNESENÍ 
 

z 27. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 18. 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 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 18. 9. 2007 dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 25, �ást 2 usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007, týkající se p�ednádraží 
- bod 42, �ást 11 usnesení RMO ze dne  17. 4. 2007, týkající se bezbariérové Olomouce 
- bod 2, �ást 7 usnesení RMO ze dne 25.10.2005, týkající se komunikace v ulici Zolova 
 
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 odprodat �ást pozemku parc. �. 647 zahrada o vým��e 54 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1.  
 
2. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 95/27 o vým��e cca 440 m2 a �ást pozemku parc. 
�. 95/28 o vým��e cca 336 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
Spole�enství pro bytový d�m Lázn�, dle d�vodové zprávy bod 1.2. Vým�ra �ástí pozemk� 
bude up�esn�na až po zpracování GP.   
 
3. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1843/86 orná p�da o vým��e 262 m2 (dle GP parc. 
�. 1843/186) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
4. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e   
600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
5. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové 
zprávy bod 1.5. 
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6. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 24/3 trvalý travní porost              
o vým��e 1 005 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 779 ost. pl. o vým��e plakátovací plochy 10 m2   
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc spole�nosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
8. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �.  248/1 ost. pl.  o vým��e 85 m2  
v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc Arcidiecézní charit� Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 1.8. 
 
9. zám�r pronajmout garážové stání �. 6 o vým��e 21,50 m2, v dom� Balbínova �. o. 3, 5,    
�. p. 373 na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
10. zám�r odprodat pozemky parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 7 336 m2, parc. �. 44/4 
zahrada o vým��e 224 m2, parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 2 489 m2 a parc. �. 46/2 zahrada 
o vým��e 359 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou k zem�d�lským 
ú�el�m – z�ízení zahrádek dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
11. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ást pozemku parc. �. 
1568/1 orná p�da o vým��e 21 790 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou za ú�elem výstavby uceleného komplexu rodinných dom� dle d�vodové zprávy bod  
1.11. 
 
12. uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu pozemk� parc. �. 678/2 orná p�da o vým��e          
1 198 m2, parc. �. 678/8 orná p�da o vým��e 3 087 m2, parc. �. 678/17 orná p�da o vým��e 
3 188 m2 a parc. �. 678/1 orná p�da o vým��e 138 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc uzav�enou se spole�ností REFI DEVELOPMENT s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 
2.4. 
 
13. pronájem �ásti mostní konstrukce – ocelového zábradlí na nadjezdu nacházejícího se na 
pozemcích parc. �. 1180 ost. pl. a parc. �. 1181 ost. pl., vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc     
o celkovém rozsahu reklamní plochy 12 m2 spole�nosti ARES CZ s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod 2.6. 
 
14. pronájem �ásti pozemku parc. �. 116/5 ostatní plocha o vým��e 460 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc spole�nosti GERI Plus s. r. o. za podmínek dle d�vodové zprávy bod 
2.7. 
 
15. pronájem pozemku parc. �. 864 zahrada o vým��e 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc  manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
16. pronájem pozemku parc. �. 865 zahrada o vým��e 826 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
17. pronájem �ásti pozemku parc. �. 265/7 orná p�da o vým��e 437 m2 v k. ú. Nové Sady     
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
18. pronájem �ásti pozemk� parc. �. 446/12 ost. pl. o vým��e 100 m2 a parc. �. 447/1 orná 
p�da o vým��e 100 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
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19. pronájem �ásti pozemku parc. �.  1940 ost. pl. o vým��e 135 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
2.13. 
 
20. pronájem pozemk� parc. �. 1847/21 o vým��e 2 584 m2, parc. �. 1847/22 o vým��e         
1 050 m2 a parc. �. 1847/25 o vým��e 186 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.15. 
  
21. pronájem �ásti pozemku parc. �. 398 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
22. pronájem �ásti pozemku parc. �. 364/9 kultury zahrada o vým��e 121 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.17. 
 
23. pronájem �ásti pozemku parc. �. 21/13 kultury zahrada o vým��e 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
24. pronájem �ásti pozemku parc. �. 727/2 kultury zahrada o vým��e 67 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.19. 
 
25. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN 22 kV �. 99 na pozemcích parc. �. 68/10 ost. pl. o vým��e 2 542 m2, parc. �. 
68/20 ost. pl. o vým��e 5 157 m2 a parc. �. 95/6 ost. pl. o vým��e 650 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.21. 
 
26. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelových 
rozvod� VN a NN na pozemcích parc. �. 580/1 ostatní plocha o vým��e 20 992 m2 a parc. �. 
590/1 ostatní plocha o vým��e 8 516 m2,  vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
27. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelu VN       
a NN na pozemku parc. �. 240/1 ostatní plocha o vým��e 3598 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
28. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� NN       
a VN na pozemcích parc. �. 447/45 zahrada o vým��e 363 m2, parc. �. 447/29 ost. pl.           
o vým��e 3 486 m2, parc. �. 612/1 ostatní plocha o vým��e 3 918 m2 a parc. �. 447/27 
ostatní plocha o vým��e 228 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
29. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky VN na 
pozemcích parc. �. 824/2 ost. pl. o vým��e 50854 m2, parc. �. 824/69 ost. pl. o vým��e 3 m2, 
parc. �. 337/16 orná p�da o vým��e 413 m2, vše v k. ú. Hodolany a parc. �. 1917 ost. pl.        
o vým��e 44 515 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
 
30. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. �. 485/2 o vým��e 4 345 m2 a parc. �. 607/1 o vým��e           
4 227 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a uložení kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. 
�. st. 278 zast. pl. o vým��e 2 905 m2, parc. �. 499/1 o vým��e 13 117 m2, parc. �. 506/1       
o vým��e 942 m2, parc. �. 515/5 o vým��e 4 282 m2, parc. �. 515/43 o vým��e 1 999 m2, 
parc. �. 545/2 o vým��e 7 071 m2, parc. �. 589 o vým��e 3 837 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Ne�edín, vše obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.  s. dle d�vodové 
zprávy bod 2.26. 
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31. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� NN na 
pozemcích parc. �. 75/69 ost. pl. o vým��e 1 793 m2 a parc. �. 75/115 ost. pl. o vým��e     
778 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.27. 
 
32. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. st. 226/1 zast. pl. o vým��e 371 m2, parc. �. 487/4              
o vým��e 28 602 m2, parc. �. 499/1 o vým��e 13 117 m2, parc. �. 515/1 o vým��e 6 787 m2, 
parc. �. 515/3 o vým��e 7 151 m2, parc. �. 515/5 o vým��e 4 282 m2 a parc. �. 515/43   
o vým��e 1 999 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.28. 
 
33. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 116/2 ost. pl. o vým��e 16 190 m2, parc. �. 116/34 ost. pl. 
o vým��e 145 m2 a parc. �. 116/35 ost. pl. o vým��e 1 316 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.29. 
 
34. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN  na pozemcích parc. �. st. 944 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 3 370 m2, parc. �. 
75/89 ost. pl. o vým��e 1 173 m2, parc. �. 75/83 ost. pl. o vým��e 8 784 m2 a parc. �. 75/67 
ost. pl. o vým��e 1 070 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.30. 
 
35. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení p�ípojky deš�ové kanalizace 
na pozemku parc. �. 1916/23 ost. pl. v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
budovy �. p. 814 s pozemkem parc. �. 1846/105 zast. pl. a nádvo�í, budovy bez �. p./�. e.      
s pozemkem parc. �. 1846/115 zast. pl. a nádvo�í, budovy bez �. p./�. e. s pozemkem parc. 
�. 1846/116 zast. pl. a nádvo�í, budovy bez �. p./�. e. s pozemkem parc. �. 1846/117 zast. pl. 
a nádvo�í a pozemk� parc. �. 1846/16 orná p�da, parc. �. 1846/17 orná p�da, parc. �. 
1846/18 orná p�da, parc. �. 1846/97 ost. pl., parc. �. 1846/98 ost. pl., parc. �. 1846/99 ost. 
pl., parc. �. 1846/100 ost. pl., parc. �. 1846/101 ost. pl., parc. �. 1846/102 ost. pl., parc. �. 
1846/103 ost. pl., parc. �. 1846/104 ost. pl., parc. �. 1846/106 ost. pl, parc. �. 1846/107 ost. 
pl., parc. �. 1846/108 ost. pl., parc. �. 1846/109 ost. pl., parc. �. 1846/110 ost. pl., parc. �. 
1846/111 ost. pl., 1846/112 ost. pl., parc. �. 1846/113 ost. pl., parc. �. 1846/114 ost. pl., parc. 
�. 1846/118 ost. pl., parc. �. 1846/119 ost. pl., parc. �. 1846/120 ost. pl., parc. �. 1846/121 
ost. pl., parc. �. 1846/122 ost. pl., parc. �. 1846/123 ost. pl., parc. �. 1846/124 ost. pl., parc. 
�. 1846/125 ost. pl., parc. �. 1846/126 ost. pl., parc. �. 1846/127 ost. pl., parc. �. 1846/128 
ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.31. 
 
36. rozší�ení subjektu na stran� oprávn�ného z v�cného b�emene obsahující právo uložení   
a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 350/10, parc. �. 350/11, parc. �. 
350/15, parc. �. 350/16, parc. �. 350/18, parc. �. 350/19, parc. �. 350/20, parc. �. 350/21       
a parc. �. 350/36, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc o spole�nost OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. a zm�nu jednorázové úhrady za z�ízení v�cného b�emene dle d�vodové 
zprávy bod 2.32. 
 
37. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení, provozování, údržby a oprav 
2 kus� trak�ních stožár� tramvajového vedení na pozemku parc. �. 79/7 ost. pl. v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dopravní podnik m�sta Olomouce, 
a.s. dle d�vodové zprávy bod 2.33. 
 
38. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení, provozování, údržby a oprav 2 kus� trak�ních stožár� tramvajového vedení na 
pozemku parc. �. 79/7 ost. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Dopravní podnik m�sta Olomouce, a.s. dle d�vodové zprávy bod 2.33. 
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39. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN 
p�ípojky a právo p�ístupu za ú�elem oprav a údržby na pozemcích parc. �. st. 1340 zast. pl.   
a nádvo�í a parc. �. 615/19 ost. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch �eské 
republiky - Ministerstvo dopravy �R dle d�vodové zprávy bod 2.34. 
 
40. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelu NN p�ípojky a právo p�ístupu za ú�elem oprav a údržby na 
pozemcích parc. �. st. 1340 zast. pl. a nádvo�í a parc. �. 615/19 ost. pl., vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve prosp�ch �eské republiky - Ministerstvo dopravy �R dle d�vodové zprávy 
bod 2.34. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování, rekonstrukce 
a oprav vodovodu na pozemcích parc. �. 1072 ost. pl., parc. �. 613 ost. pl. a parc. �. 1077 
ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti GEMO OLOMOUC, 
spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod 2.35. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování, rekonstrukce a oprav vodovodu na pozemcích parc. �. 1072 ost. pl., 
parc. �. 613 ost. pl. a parc. �. 1077 ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod 2.35. 
 
43. pronájem objektu  bez �. p./�. e. (objekt �. 65) na pozemcích parc. �. st. 1330/1 zast. pl.   
a nádvo�í o vým��e 35 m2 a parc. �. st. 1330/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 574 m2, vše v   
k. ú. Ne�edín, obec Olomouc V�decké knihovn� v Olomouci dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
44. pronájem nebytových prostor o vým��e 261,93 m2 v 2. NP v objektu MŠ Rooseveltova 
�.o. 101, �.p. 109 stavba ob�. vybavení na pozemku parc. �. st. 112/5 zast. pl. a nádv.          
o vým��e 1395 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Základní škole a Mate�ské 
škole Sluní�ko s. r. o. za ú�elem z�ízení odlou�eného pracovišt� mezinárodní školy dle 
d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
45. pronájem garážového stání �. 5 o vým��e 21,50 m2, v dom� Balbínova �. o. 7, 9, �. p. 
371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
46. prodloužení doby nájmu u  pronájmu pozemk� parc. �. st. 265 zast. pl. a nádvo�í              
o vým��e 136 m2 a parc. �. 176/1 ost. pl. o vým��e 520 m2 (p�vodn� �ást pozemku parc. �. 
st. 74 zast. pl. a pozemek parc. �. 28/9 orná p�da o vým��e 59 m2), vše v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 4.7. 
 
47. zám�r odprodat  �ást pozemku parc. �. 536/1 ost. pl. o vým��e 74 m2 (dle GP parc. �. 
536/32 díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti  STAFOS spol. s r. o. dle d�vodové 
zprávy bod 4.14. 
 
48. pronájem �ásti pozemku parc. �. 959/22 ost. pl. o vým��e 251 m2 a �ásti pozemku parc. 
�. 959/17 ost. pl. o vým��e 46 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti TRNY,  
s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 4.16. 
 
49. pronájem �ásti pozemku parc. �. 959/22 ost. pl. o vým��e 67 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
959/17 ost. pl. o vým��e 840 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti TRNY,    
s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 4.16. 
 
 



 6 

50. pronájem �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady           
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti K - stav stavební a. s. dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 4.1. 
 
2. souhlasí 
s vydlážd�ním �ásti pozemku parc. �. 404/1 ostatní plocha o vým��e 2 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za ú�elem umíst�ní odpadní nádoby na komunální odpad pro Stavební 
bytové družstvo Olomouc na Masarykov� t�íd� 957/1–957/29 a 958/700 v Olomouci dle 
d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti  pozemku parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e 
20 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
2. spole�nosti TOP LIMIT o pronájem štítové zdi na budov� domu t�. Svobody �. or. 27, �. p. 
411 na pozemku parc. �. 377/2 v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.2. 
 
3. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 152 zast. pl.         
a nádvo�í o vým��e 81 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 14/17 zahrada      
o vým��e 373 m2, p�ípadn� �ásti pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 533/11 
orná p�da o vým��e 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
4. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 648/3 zahrada 
o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzav�enou s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvy o nájmu na �ásti pozemku: 
- parc. �. 24/3 trvalý travní porost o vým��e 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzav�enou 
s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 24/3 trvalý travní porost o vým��e 257 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzav�enou 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 24/3 trvalý travní porost o vým��e 213 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzav�enou 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 24/3 trvalý travní porost o vým��e 162 m2 v k. ú. Lazce, obec  Olomouc uzav�enou 
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
  
3. odboru majetkoprávnímu vypustit z Dodatku  �. 1 ke smlouv� o nájmu �. j. MAJ-EM-
NS/33/2004/ ze dne 10. 6. 2004  bod  �l.1, 1d) pozemek parc. �. 588 ost. pl. v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
T: 13. 11. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu bod 4.17. 
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6. ud�luje 
souhlas s instalací velkoplošných panel� na �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha           
o vým��e 4 m2 a �ásti pozemku parc. �. 51/2 ostatní plocha o vým��e 4 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti euro AWK s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 
2.8. 
 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. uzav�ení dodatku ke z�izovací listin� Zoologické zahrady Olomouc, p�ísp�vkové 
organizace dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
2. závazek statutárního m�sta Olomouce jako navrhovatele dle zák. �. 622/2006 Sb.,             
o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2007, p�íloha 11, Závazná pravidla poskytování 
finan�ních prost�edk� v oblasti vod  v roce 2007 a zp�sobu kontroly jejich užití (podle § 102, 
odst. 3 zák. �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� - vodní zákon), �ást 2 A, 
odst. X.,  že po realizaci akce bezplatn� p�evezme od Zem�d�lské vodohospodá�ské správy 
- Oblast povodí Moravy a Dyje protipovod�ové opat�ení (nebo jeho �ást) do svého majetku a 
bude se o n� starat s pé�í �ádného hospodá�e bez dalších nárok� na státní rozpo�et, a to v 
rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce zastav�né �ásti Nemilan dle d�vodové zprávy bod  
4.6.  
 
3. p�evzetí správy drobného vodního toku Nemilanka statutárním m�stem Olomouc                
v rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce zastav�né �ásti Nemilan, dle zák. �. 254/2001 Sb. 
o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon) dle d�vodové zprávy bod 4.6.    
  
4. bezplatné  p�evzetí  pozemk� do majetku statutárního m�sta Olomouce tvo�ících drobný 
tok Nemilanka, resp. protipovod�ové opat�ení, v rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce 
zastav�né �ásti Nemilan  z majetku Zem�d�lské vodohospodá�ské správy - Oblast povodí 
Moravy a Dyje, a to v�etn� pozemk�, které Zem�d�lská vodohospodá�ská správa - Oblast 
povodí Moravy a Dyje pro ú�ely díla vykoupí od jiných právnických �i fyzických osob dle 
d�vodové zprávy bod 4.6.  
 
5. odprodej pozemk� parc. �. st. 1154/2 o vým��e 356 m2 a parc. �. st. 1154/3 o vým��e 46 
m2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 603 000,- K� + náklady 4 000,- K� s 
možností splátek kupní ceny dle d�vodové zprávy bod 4.8.   
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 779 ost. pl. o vým��e 283 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 135 840,- K� + náklady 2 000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 4.9. 
 
7. darování pozemku parc. �. 783/6 ost. plocha o vým��e 1145 m2 v kat. území K�elov, obec 
K�elov – B�uchotín z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví obce K�elov – 
B�uchotín dle d�vodové zprávy bod 4.10. 
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 2/94 ost. pl. o vým��e 31 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 800,- K� 
+ náklady 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.11. 
 
9. sm�nu pozemk� parc. �. 242/15 ost. pl. o vým��e 524 m2, parc. �. 242/25 orná p�da          
o vým��e 1 620 m2 a parc. �. 247/42 zahrada o vým��e 148 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 247/13 zahrada  o vým��e 
1 298 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, 
že pan xxxxxxxxxxxxx uhradí 1/2 náklad� ve výši 2 900,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.12. 
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10. uzav�ení smlouvy o budoucí  kupní smlouv� na 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 s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši 200,- K�/m2 s tím, že bude kupní cena následn� navýšena o infla�ní koeficient + 
náklady 4 500,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.13. 
 
11. sm�nu pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 235/27 
orná p�da o vým��e 104 m2 (dle GP díl „a“) a 310 m2 (dle GP díl „b“) a �ást pozemku parc. 
�. 235/24 orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28) v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod 4.14. 
 
12. odprodej �ásti pozemku parc. �. 434/7 zahrada o vým��e 150 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 135 000,- K� + náklady 
7 155,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.15. 
 
13. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 959/22 ost. pl.        
o vým��e 251 m2 a �ást pozemku parc. �. 959/17 ost. pl. o vým��e 46 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc spole�nosti TRNY s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 371 250,- K� + 
náklady ve výši 4 700,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.16. 
 
14. posunutí termínu uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc. �. st. 265 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 136 m2 a parc. �. 176/1 ost. pl. o vým��e 520 m2 (p�vodn� �ást pozemku parc. �. 
st. 74 zast. pl. a pozemek parc. �. 28/9 orná p�da o vým��e 59 m2), vše v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �.  5/8 ost. pl.             
o vým��e 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností K - stav 
stavební a. s.  p�i kupní cen� ve výši 1 520,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1.  
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem výsadby ovocných strom� a rozší�ení 
chovu v�elstev dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 14/17 zahrada o vým��e 
373 m2, p�ípadn� �ásti pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 
533/11 orná p�da o vým��e 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 4.4. 
 
4. žádosti spole�nosti LIPOSTAV, spol. s r. o., spole�nosti VCES PROPERTY 
DEVELOPMENT a. s., pana xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1.  
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o 
vým��e 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 4.1.  
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9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zpracovat GP na d�lení pozemk� dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje prov��it vedení trasy vedlejší cyklostezky vedoucí skrz 
p�edm�tnou lokalitu dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. j. MAJ-EM-NS/102/2001/Pl 
uzav�enou dne 16. 10. 2001 ve zn�ní dodatk� uzav�enou se Sportovním klubem p�i 
dostihové dráze Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.3.  
T: 15. 10. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2005, bod programu 2, bod II. A) 37)     ve v�ci  schválení 
úplatného pronájmu �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e  2 500 m2 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Wisdom reality, s. r. o. dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 4.1. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 1 ve v�ci schválení uzav�ení smlouvy 
o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 2 500 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností Wisdom reality, s. r. o. p�i kupní cen� 
ve výši 1 240,- K�/m2 s tím, že �ádná kupní smlouva bude uzav�ena nejpozd�ji do 31. 3. 
2008 dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic vypov�d�t nájemní smlouvu �. majpráv 19/95 Ge, která byla dne 9. 3. 1995 
uzav�ena s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 290/32 ostatní plocha               
o vým��e 150 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. To vše dle bodu 1 d�vodové zprávy 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic vypov�d�t nájemní smlouvu �. MAJ-EM-NS-Z/124/2005/Gl, která byla dne 
12. 10. 2005 uzav�ena s xxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 290/32 ostatní plocha 
o vým��e 60 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
odboru investic vypov�d�t nájemní smlouvu �. MAJ-EM-NS-Z/130/2005/Gl, která byla dne 
12. 10. 2005 uzav�ena s xxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 290/32 ostatní plocha o 
vým��e 130 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. To vše dle bodu 3 d�vodové zprávy 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
odboru investic vypov�d�t nájemní smlouvu �. MAJ-EM-NS-Z/128/2005/Gl, která byla dne 
17. 10. 2005 uzav�ena s xxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 290/32 ostatní plocha    o 
vým��e 72 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. To vše dle bodu 4 d�vodové zprávy 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
odboru investic vypov�d�t nájemní smlouvu �. MAJ-EM-NS-Z/125/2005/Gl, která byla dne 
24. 10. 2005 uzav�ena s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 290/32 ostatní 
plocha o vým��e 80 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. To vše dle bodu 5 d�vodové 
zprávy 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
odboru investic vypov�d�t nájemní smlouvu �. MAJ-EM-NS-Z/126/2005/Gl, která byla dne 
17. 10. 2005 uzav�ena s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 290/32 
ostatní plocha o vým��e 83 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. To vše dle bodu 6 
d�vodové zprávy 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném umíst�ní dálkov� ovládané zvukové signalizace pro 
nevidomé na stávající výstražníky na pozemku parc.�. 144 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Správy železni�ní dopravní cesty, státní 
organizace. To vše dle bodu 7 d�vodové zprávy 
 
9. schvaluje 
zve�ejn�ní zám�ru sm�nit pozemek parcela �. 388/54 ostatní plocha, ostatní komunikace     
o vým��e 124 m2, pozemek parcela �. 392/37 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 57 m2     
a pozemek parcela �. 1005/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 994 m2, všechny 
v katastrálním území Hodolany, obci Olomouc a ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 
SIGMA za �ást pozemku parcela �. 75/99 ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 
153 m2 v katastrálním území Olomouc – m�sto, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního 
m�sta Olomouc, a to bez cenového doplatku. To vše dle bodu 8 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
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4 Ve�ejná zakázka �. 747 - komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle d�vodové zprávy 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle 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: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 753 - komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle 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: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 752 - zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Thomayerova ul. – rekonstrukce 
komunikace a inž. sítí“ archivní �íslo 752. 
b) v souladu s ust. § 38 odst. 1  zákona �. 137/2006 Sb. seznam zájemc�, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
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. 
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7 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na m�stský byt v dom�: 
a) Remešova 1, Olomouc, velikosti 1 + 2, �. b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené 
d�vodové zprávy bod 1) 
b) T�. Míru 135, Olomouc, velikosti 1 + 1, �. b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2) 
 
3. souhlasí 
s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxx, P. P�ichystala 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a, b) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
8 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 459/6, ostatní plocha, o vým��e 265 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM, za kupní cenu celkem 
70.550,- K�, z toho pozemek 67.575,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 64/5, zahrada, o vým��e 
108 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 64/5 zahrada, o vým��e 108 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem 292.315,- K�, z toho pozemek 289.340,- K� a náklady 
2.975,- K�, dle spoluvlastnických podíl� na dom� Žerotínovo nám�stí 13 takto:  
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM podíl 307/2148 za 41.779,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxx podíl 185/2148 za 25.176,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1039/3222 za 
94.263,- K�, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM podíl 
1223/6444 za 55.478,- K�, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM 
podíl 1667/6444 za 75.619,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 187, zahrada, o vým��e 95 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, ideální jednou polovinou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM a 
ideální jednou polovinou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM, za 
kupní cenu celkem  150.700,- K�, z toho pozemek 147.725,- K� a náklady 2.975,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.3. 
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6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 406/7, zahrada, o vým��e 1 072 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM, za kupní cenu celkem 715.855,- K�, 
z toho pozemek 712.880,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 1465, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 515 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 84.685,- 
K�, z toho za pozemek 83.430,- K� a náklady 1.255,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej stavby (sklady) bez �p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 2400, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 2400, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 136 m2,  vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Spole�enství - Polívkova 16, 16a, 16b - Olomouc, za kupní 
cenu celkem 69.627,- K�, z toho stavba 34.828,- K�, pozemek 26.112,- K� a náklady 8.687,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 220, zahrada, o vým��e 147 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem 101.520,- K�, z toho pozemek 98.545,- K� a náklady 2.975,- 
K� a to takto: 
xxxxxxxxxxxxxx podíl 463/7463 za 6.298,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1049/7463 za 
14.270,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 574/7463 za 7.808,- K�, 
xxxxxxxxxxxxx podíl 518/7463 za 7.046,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
665/7463 za 9.046,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 524/7463 za 7.128,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 524/7463 za 7.128,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 27/439 za 6.244,- K�, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 752/7463 za 10.230,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
751/7463 za 10.216,- K�, xxxxxxxxxxxxxxx podíl 522/7463 za 7.101,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 662/7463 za 9.005,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 445/17, zahrada, o vým��e 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ideální 2/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ideální 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 
2/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx a ideální 1/8 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 124.830,- K�, z toho 
pozemek 121.855,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 759 m2, jak je vyzna�eno 
geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. 
101/96, zahrada, o vým��e 360 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� 
Hanušova 340/2 a 314/4, za kupní cenu celkem 246.443,- K�, z toho pozemek 240.000,- K� 
a náklady 6.443,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 759 m2, jak je vyzna�eno 
geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. 
101/1, zahrada, o vým��e 398 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Spole�enství pro d�m 
Václava III. 338/14, 339/16, 77200 Olomouc, za kupní cenu celkem 271.443,- K�, z toho 
pozemek 265.000,- K� a náklady 6.443,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
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13. vyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci uzav�ení splátkového kalendá�e k prodeji pozemk� 
parc. �. st. 492, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 120 m2,  parc. �. st. 493, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 249 m2, a parc. �. st. 494, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
179 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za t�chto podmínek: první �ást kupní 
ceny ve výši 1.548.080,- K� bude zaplacena po podpisu kupní smlouvy do 30ti dn� a 
zbývající �ást kupní ceny ve výši 1.200.000,- K� bude splacena do 30. 6. 2008,  s tím, že 
smlouva nabude ú�innosti až zaplacením kupní ceny v plné výši na ú�et prodávajícího a 
teprve poté bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle 
d�vodové zprávy bod 1.10. varianta A 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 216 (Na Trati 78) s pozemkem parc. �. st. 250, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 579 m2,  vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci �eské 
republice – Ministerstvu vnitra za kupní cenu ve výši 6.448.768,- K�, z toho za budovu �. p. 
216 (Na Trati 78) 5.966.768,- K�, za pozemek parc. �. st. 250, zastav�ná plocha a nádvo�í,   
o vým��e 579 m2,  463.200,-K� a náklady 18.800,-K�  v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej domu �. p. 1175 (Praskova 18) s pozemkem parc. �. st. 1034/3, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, po jednotkách oprávn�ným nájemc�m 
domu Praskova 18, za kupní ceny vypo�tené dle ,,Pravidel“ a dle opravené p�ílohy �. 2 
d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 8. 2007, bod 12, �ást 16, ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní 
nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit prodej domu �. 
p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše     
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m domu Dolní nám�stí 26, po jednotkách za 
kupní ceny vypo�tené z ceny obvyklé 6.821.000,- K�  – p�íloha �. 4. a dle d�vodové zprávy 
bod 2.4. varianta A 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.4. varianta B 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, 
dle d�vodové zprávy bod 2.4. varianta B 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pana xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.4. varianta B 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod 8, �ást 50, ve v�ci prodeje domu �. p. 564 
(Wellnerova 15), a schválit prodej �ásti domu �. p. 564 (Wellnerova 15) s pozemkem parc. �. 
st. 634, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách dle 
tabulky, která je p�ílohou �. 5 d�vodové zprávy, vyjma jednotek  �. 564/3 a �. 564/4, dle 
d�vodové zprávy bod 2.5. 
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21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
uložit nám�stkyni primátora Han� Tesa�ové podepsat smlouvu o výstavb� s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxx k rozší�ení jednotky �. 564/3 v dom� �. p. 564 (Wellnerova 15), k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
22. nevyhovuje 
žádosti vlastník� domu Dobrovského 28, Olomouc, ve v�ci zapracování jejich nových 
požadavk� do p�ipravované dohody mezi statutárním m�stem Olomouc a vlastníky domu 
Dobrovského 28, Olomouc (pop�ípad� do kupních smluv domu Na St�elnici 2, Olomouc), dle 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
souhlasit se zm�nou spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 146 (B. 
N�mcové 1) a se zm�nou spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 175, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Statutární m�sto Olomouc bude po 
zavkladování smlouvy o výstavb� vlastníkem bytové jednotky �. 146/2 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 693/8039 (po právní moci rozhodnutí o kolaudaci jednotek se 
spoluvlastnický podíl zm�ní na 693/9225) na spole�ných �ástech domu �. p. 146 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. �. st. 175, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
24. revokuje 
své usnesení ze dne 4. 9. 2007 bod 11 �ást 12 a doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 19. 5. 2006, bod 8 �ást 27 ve v�ci schválení prodeje nebytové jednotky 
�. 938/19 v dom� �. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) nájemci xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 459.789,- K� a schválit prodej nebytové jednotky �. 938/19 v dom� �. p. 938, 939 
(Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na 
pozemku parc. �. st. 1087, 1088, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 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 2.8. 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 750/13 v dom� �. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 946/14839 na spole�ných �ástech domu �. p. 750 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 946/14839 na pozemku parc. �. st. 1036 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc  nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu  33.682,- 
K�, z toho za jednotku   26.016,- K�, za pozemek 5.736,- K�, náklady 1.930,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 717/8 v dom� �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927  na spole�ných �ástech 
domu �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
672/87927 na pozemku parc. �. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934 zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu 168.750,- K�, z toho za jednotku 165.678,- K�, za pozemek 1.117,- K�, náklady 
1.955,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 615/20 v dom� �. p. 615 (T�. Svobody 25) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 539/17883 na spole�ných �ástech domu �. p. 615 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 539/17883 na pozemku parc. �. st. 378/2 zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc  nájemci xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
144.230,- K�,  z toho za jednotku   123.426,- K�, za pozemek 19.220,- K�,  náklady 1.584,- 



 16

K�, dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 693/39 (Nešverova 1), k. ú. 
Olomouc– m�sto, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2007, dle 
d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
29. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
30. souhlasí 
s proplacením faktur u byt�, které z�stávají v majetku statutárního m�sta Olomouc,               
v domech, kde byly byty prodány nájemc�m, dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A, �ást B, 
v�etn� dodatku �. 1 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A, v�etn� dodatku �. 1 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 - �ást A, v�etn� dodatku �. 1 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle 
p�edložené d�vodové zprávy - �ást B, v�etn� dodatku �. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B, v�etn� 
dodatku �. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Kynologické cvi�išt� �ernovír 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zám�rem pronájmu pozemk� p. �. 1105/5, 1105/6 a 1105/7 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc, �eskému kynologickému svazu, základní organizaci Olomouc - �ernovír 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7. 
 
 
 
11 P�ísp�vky v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit s 

výší p�ísp�vku do 5 000,--K�, nespecifikované akce, zm�na 
ú�elu využití p�ísp�vku 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vky na drobné ve�ejn� prosp�šné aktivity s výší p�ísp�vku do 5 000,--K� dle p�ílohy 
d�vodové zprávy a p�ísp�vek v oblasti nespecifikované akce dle upravené d�vodové zprávy 
v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. schvaluje 
zm�nu ú�elu využití p�ísp�vku dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly pro poskytování ve�ejné 
finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce 
T: 15. 10. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Zm�na platového za�azení �editel� škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové za�azení �editel� škol dle d�vodové zprávy s ú�inností od 1.9.2007 
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3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele škol 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 Realizace úspor energie v MŠ a ZŠ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projektovou p�ípravu (dle bodu 4 d�vodové zprávy) a podání žádosti projektu Realizace 
úspor energie v MŠ a ZŠ do 1. výzvy Opera�ního programu Životní prost�edí 2007 - 2013 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 5 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Je�mínkova ul. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu 3. Návrhu �ešení 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 �ernovír - hasi�ská zbrojnice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dokon�ení projektové dokumentace dle bodu 4 a) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
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16 PET/CT kamera v PET centru FN Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 Audit hospoda�ení odboru sociálních služeb a zdravotnictví, 

odd�lení d�tských jeslí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B zprávy �.18/2007 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
18 Využití ve�ejné finan�ní podpory z rozpo�tu SmOl v roce 2006 

u Olomouckých kin s.r.o. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�ijmout opat�ení dle bodu III. d�vodové zprávy k 31. 10. 2007 
T: dle d�vodové zprávy 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro ZZS OK v ul. Aksamitova v souladu s d�vodovou 
zprávou ad A) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s realizací dle bodu A d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy realizaci d�vodové zprávy dle bodu C d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zabezpe�it opravu mostu dle d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 1. 
 
 
 
22 VO Týne�ek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upraveného bodu 1 návrhu �ešení d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru investic realizovat akci 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 19. 2. 
 
 
 
23 Žádost Olomouckého kraje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
dopis hejtmana Olomouckého kraje v�. p�íloh �. 1 - 5 
 
2. ukládá 
vydat kladné stanovisko k žádosti Olomouckého kraje za podmínky doložení souhlasu 
generálního dodavatele spole�nosti STRABAG, a. s. k neporušení záru�ních podmínek na 
stavbu Rekonstrukce ul. Denisova, Peka�ská 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 19. 3. 
 
 
 
24 Organiza�ní záležitosti - jmenování do funkce vedoucího 

odboru koncepce a rozvoje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m�sta Olomouce Ing. Radka 
Dosoudila s ú�inností od 19. 9. 2007 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20. 
 
 
 
25 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru ochrany 

Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru ochrany Magistrátu m�sta Olomouce s ú�inností od 1. 10. 
2007 
b) za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20. 1. 
 
 
 
26 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce s rozpo�tovou zm�nou dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tovou zm�nu dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 22. 
 
 
 
27 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: 23. 
 
 
 
28 Bezplatná parkovací karta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
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2. neschvaluje 
p�id�lení bezplatné parkovací karty dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Zpráva ze zahrani�ní služební cesty, Subotica 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
zprávu ze zahrani�ní služební cesty 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
30 Protipovod�ové mobilní hrazení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím �ásti úrok� z fondu rozvoje bydlení m�sta Olomouce pro nákup protipovod�ového 
mobilního hrazení 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora m�sta Olomouce Ji�ího Martináka zajišt�ním finan�ních prost�edk� z 
fondu rozvoje bydlení m�sta Olomouce 
T: 13. 11. 2007 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru ochrany realizovat nákup mobilního protipovod�ového hrazení, jako 
sou�ást  protipovod�ové ochrany m�sta Olomouce 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
31 R�zné - zm�na termínu konání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 33 usnesení RMO z 4. 9. 2007, týkající se stanovení termínu 7. zasedání ZMO 
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2. stanovila 
nový termín konání 7. zasedání ZMO na pátek 12. 10. 2007  od 9:00 hod. 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 27. 
 
 
 
32 Žádost ZŠ a MŠ p�i FN Olomouc ke z�ízení t�ídy a žádost 

1. anglické školky, s.r.o. v Olomouci o stanovisko SmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko ke z�ízení t�ídy Základní školy a Mate�ské školy p�i Fakultní nemocnici 
Olomouc a souhlasné stanovisko k p�sobení 1. anglické mate�ské školy, s.r.o., Ne�edínská 
8, Olomouc, na území m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 2. 10. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
33 Rozpo�tové ur�ení daní 
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: 30. 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


