
 

USNESENÍ 
 

z 31. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 30. 10. 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 30. 10. 2007 dle  p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2340 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.1.  
 
2. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2341 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
3. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2342 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.1. 
 
4. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2343 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.1. 
 
5. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2344 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.1. 
 
6. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2345 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
7. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2346 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.1. 
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8. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 2347 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.1. 
 
9. zám�r odprodat pozemek parc. �. 207/18 ost. pl. o vým��e 190 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc do spoluvlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za ú�elem užívání  obslužné komunikace 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
10. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemky parc. �. 933/2 trvalý travní porost o vým��e 
859 m2 a parc. �. 935 ost. pl. o vým��e 1 894 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
Základní škole a Mate�ské škole Olomouc, Svatoplukova 11, p�ísp�vková organizace za 
ú�elem výchovn� vzd�lávací �innosti k venkovnímu pobytu žák� a d�tí organizace dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
11. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 102 ost. pl. o vým��e      
20 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
12. zám�r  pronajmout �ást pozemku parc. �. 1940  ostatní plocha o vým��e 80 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
13. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 338/7 zahrada o vým��e 90 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
14. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1296/1 ostatní plocha o vým��e 168 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  1929/4 ost. pl. o vým��e 9 m2 v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1029/1 zahrada o vým��e 4 m2 v k. ú. Holice    
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx – zm�na subjektu na stran� nájemce 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.8.  
 
17. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e 3 
518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytového, pop�. polyfunk�ního 
domu  dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
18. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a užívání vodovodní p�ípojky 
- potrubí DN 150 mm a umíst�ní a užívání (v�etn� práva ch�ze a jízdy) komunikace vedoucí 
k centrálnímu skladu na pozemku parc. �. 1916/23 ost. pl. o vým��e 5 618 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch každého vlastníka budovy �. p. 814 v �ásti obce 
Holice (zp�sob využití: obchod), umíst�né na pozemku parc. �. 1846/105, budovy bez �. p./�. 
e. v �ásti obce Holice (zp�sob využití: jiná stavba), umíst�né na pozemku parc. �. 1846/115, 
budovy bez �.p./�.e. v �ásti obce Holice (zp�sob využití: jiná stavba), umíst�né na pozemku 
parc. �. 1846/116, budovy bez �.p./�.e. v �ásti obce Holice (zp�sob využití: jiná stavba), 
umíst�né na pozemku parc. �. 1846/117, budovy bez �.p./�.e. v �ásti obce Holice (zp�sob 
využití: jiná stavba), umíst�né na pozemku parc. �. 1846/129 a ve prosp�ch každého 
vlastníka oprávn�ného pozemku parc. �. 1846/16 orná p�da, parc. �. 1846/17 orná p�da, 
parc. �. 1846/18 orná p�da, parc. �. 1846/97 ostatní plocha, parc. �. 1846/98 ostatní plocha, 
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parc. �. 1846/99 ostatní plocha, parc. �. 1846/100 ostatní plocha, parc. �. 1846/101 ostatní 
plocha, parc. �. 1846/102 ostatní plocha, parc. �. 1846/103 ostatní plocha, parc. �. 1846/104 
ostatní plocha, parc. �. 1846/105 zastav�ná plocha a nádvo�í, parc. �. 1846/106 ostatní 
plocha, parc. �. 1846/107 ostatní plocha, parc. �. 1846/108 ostatní plocha, parc. �. 1846/109 
ostatní plocha, parc. �. 1846/110 ostatní plocha, parc. �. 1846/111 ostatní plocha, parc. �. 
1846/112 ostatní plocha, parc. �. 1846/113 ostatní plocha, parc. �. 1846/114 ostatní plocha, 
parc. �. 1846/115 zastav�ná plocha a nádvo�í, parc. �. 1846/116 zastav�ná plocha               
a nádvo�í, parc. �. 1846/117 zastav�ná plocha a nádvo�í, parc. �. 1846/118 ostatní plocha, 
parc. �. 1846/119 ostatní plocha, parc. �. 1846/120 ostatní plocha, parc. �. 1846/121 ostatní 
plocha, parc. �. 1846/122 ostatní plocha, parc. �. 1846/123 ostatní plocha, parc. �. 1846/124 
ostatní plocha, parc. �. 1846/125 ostatní plocha, parc. �. 1846/126 ostatní plocha, parc. �. 
1846/127 ostatní plocha, parc. �. 1846/128 ostatní plocha a parc. �. 1846/129 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za podmínky použití 
bezvýkopové technologie p�i p�echodu p�es komunikace dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
19. pronájem �ásti pozemku parc. �. 42/2 zahrada o vým��e 215 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
20. pronájem garážového 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 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
21. pronájem pozemk� parc. �.  1105/5 ost. pl. o vým��e 4 653 m2, parc. �. 1105/6 zahrada 
o vým��e 187 m2 a parc. �. 1105/7 zahrada o vým��e 92 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc  �eskému kynologickému svazu, základní organizaci Olomouc – �ernovír dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.11.  
 
22. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 70,70 m2 jako ateliér v 1.PP domu t�. 
Spojenc� 14 na parc �.1039 v k.ú. Olomouc-m�sto,obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
– zm�na subjektu na stran� nájemce dle d�vodové zprávy bod  �. 3.9. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc.  �. 42/2 zahrada o vým��e 
215 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.3.    
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1028/7 ost. pl. o vým��e 
10 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.4.  
 
3. nájemce xxxxxxxxxxxxxx o povolení rozší�ení prodejny mlékárny zbouráním d�lící p�í�ky, 
v nebytových prostorech o vým��e 43,00 m2 v dom� na ulici Dolní nám. �. o. 6, �. p. 195 na 
pozemku parc. �. 616 zast. plochy v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.5.  
 
3. bere na v�domí 
1. zm�nu pronajímatele z  xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
2.1. 
 
2. Smlouvu o prodeji podniku, uzav�enou dne 3.10.2007 mezi spole�ností MORAVIAN 
TRADING IMPORT EXPORT s.r.o., t�. Kosmonaut� 989/8, Olomouc jako prodávajícím a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Dolní Újezd, jako kupujícím a souhlasit s 
ponecháním stávajících smluvních podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
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4. souhlasí 
1. s prodloužením doby nájmu na pronájem nebytových prostor o vým��e 485 m2 v objektu 
Hálkova �. o. 20, �. p. 820 na pozemku parc. �. st. 1003 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 081 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 31. 12. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
2. s užíváním nebytových prostor statutárním m�stem Olomouc za ú�elem užívání hasi�ské 
zbrojnice o vým��e 237,48m2 v 1.NP domu Horecká �.o.2 na pozemcích parc.�. 588/0, 
589/0, 590/0 zastav�ná plocha a nádvo�í v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc s vedením inž.sítí 
a vjezdem na pozemcích parc.�. 776/1 a 781/0 ostatní plocha v k.ú.Chomoutov, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.6.  
 
3. s užíváním nebytových prostor Knihovnou m�sta Olomouce o vým��e 42,88 m2 ve 2.NP 
domu Horecká �.o.2 na pozemcích parc.�. 588/0, 589/0, 590/0 zastav�ná plocha a nádvo�í v 
k.ú. Chomoutov, obec Olomouc s vedením inž.sítí a vjezdem na pozemcích parc.�. 776/1 a 
781/0 ostatní plocha v k.ú.Chomoutov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.7.  
 
4. s užíváním nebytových prostor statutárním m�stem Olomouc za ú�elem užívání Komise 
m�stské �ásti Chomoutov o vým��e 178,60 m2 v 1.NP a 2.NP domu Horecká �.o.2 na 
pozemcích parc.�. 588/0, 589/0, 590/0 zastav�ná plocha a nádvo�í v k.ú. Chomoutov, obec 
Olomouc s vedením inž.sítí a vjezdem na pozemcích parc.�. 776/1 a 781/0 ostatní plocha v 
k.ú.Chomoutov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.8.  
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. odprodej �ásti 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 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 41 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
2. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ástí 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 mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
3. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na 
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1940  ostatní plocha o vým��e 80 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �.  1929/4 ost. pl. o 
vým��e 9 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e 
3 518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za 
pozemky parc. �. 265/5 ostatní plocha o vým��e 3 303 m2, parc. �. 265/262 orná p�da o 
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vým��e 232 m2, parc. �. 265/139 ostatní plocha o vým��e 682 m2, parc. �. 265/140 ostatní 
plocha o vým��e 397 m2 vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.9.  
 
4. žádostem pana xxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku 
parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e 3 518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.9. 
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí 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 dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
7. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1013 trvalý travní 
porost o vým��e 688 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
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 dodatku �. 1 ke smlouv� o podmínkách umíst�ní stavby a o budoucí smlouv� o 
z�ízení v�cného b�emene �. SmOl: 400/OI-BVB/2005/Hr, uzav�ené dne 24. 10. 2005 mezi 
paní xxxxxxxxxxxxxxx a Statutárním m�stem Olomouc. P�edm�tem tohoto dodatku je zm�na 
obsahu budoucího v�cného b�emene tak, že paní xxxxxxxxxxxxx z�ídí ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouc na pozemku parcela �. 556/1 v katastrálním území Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc v�cné b�emeno, které je v�cným právem a které spo�ívá v právu 
umístit a provozovat na �ásti tohoto pozemku ve vzdálenosti maximáln� 5, 3 m od hranice 
pozemku parcela �. 556/1 potrubní kanaliza�ní vedení a ve vzdálenosti  maximáln� 5, 7 m 
od hranice téhož pozemku jednu revizní šachtu. V�cné b�emeno bude dále spo�ívat v 
povinnosti vlastníka pozemku parcela �. 556/1 v katastrálním území Svatý Kope�ek, obec 
Olomouc strp�t ve prosp�ch oprávn�ného z v�cného b�emene vstup a vjezd na �ást tohoto 
pozemku v rozsahu 1, 5 m na každou stranu od osy vedení kanalizace, umíst�né ve 
vzdálenosti maximáln� 5 m od hranice pozemku, a to v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou, zm�nami nebo odstran�ním kanaliza�ního vedení, kdy budoucí povinný se 
zavazuje p�i tomto vstupu zdržet se použití zbývající �ásti dot�eného pozemku. Dále se paní 
xxxxxxxxxxxxxx zavazuje strp�t po dobu provád�ní stavebních prací pohyb stavebních 
mechanism� a osob na svém pozemku v manipula�ním pruhu ší�ky 13 m od hranice 
pozemku. P�ed provád�ním stavebních prací bude odborn� demontováno oplocení, sejmuta 
ornice v manipula�ním pruhu a po ukon�ení stavebních prací bude ornice zp�tn� 
rozprost�ena, oseta travním semenem a obnoveno oplocení tak, aby byl pozemek bez závad 
uveden zp�t do p�vodního stavu. Ostatní ujednání smlouvy z�stávají beze zm�ny. To vše 
dle bodu 1 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
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4 Ve�ejná zakázka �. 752 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
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 „Thomayerova 
ul. – rekonstrukce komunikace a inž. sítí “ archivní �íslo 752 uchaze�i dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 712 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Kanaliza�ní odbo�ky“ archivní �íslo 712 uchaze�i dle návrhu  komise obsaženém v 
d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 747 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s „Chválkovice - 
Samotišky – cyklostezka “ archivní �íslo 747 uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
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7 Ve�ejná zakázka �. 737 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro 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 „ZŠ 
Hálkova – p�dní vestavba“ archivní �íslo 737  uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na m�stský byt v dom�: 
a) Balbínova 7, Olomouc, velikosti 2+kk, �.b. 15 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1a) 
b) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+kk, �.b. 35 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1b) 
c) Trnkova 33, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2)     
d) P�ichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+2, �.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 3 a) 
e) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, �.b. 11 s xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 3 b) 
f) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, �.b. 63 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 3 c) 
g) �erná cesta 18, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 3 d) 
h) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, �.b. 43 s xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 4 a) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Andrea, Nám. Hrdin� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �eho� Martin, �erná cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5 a) 
      b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5 b)   
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy bod 5 c)         
      d) do 31.12.2007 s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5 d) 
      
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6 a,b) 
 
3. s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc, 1+3 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc, 1+2 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc, 1+2 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc, 1+1 
dle d�vodové zprávy bod 7 a, b) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o rozší�ení nájemní smlouvy pana xxxxxxxxxxxxx o její 
osobu na bezbariérový byt v ul. Rooseveltova 90 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
10 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat stavbu bez �p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 1379, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, pozemek parc. �. st. 1379, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 49 m2, pozemek 
parc. �. 3, zahrada, o vým��e 554 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, p�edem 
ur�enému zájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 364/9, zahrada, o vým��e 1141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 824 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 418/7, zahrada, o vým��e 220 m2, a pozemek parc. �. 
414/36, zahrada, o vým��e 610 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 387/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 387 m2,     
v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 387/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 71 m2,        
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 577, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2,         
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
9. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 1403, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 629 m2,        
a pozemek parc. �. 1404, zahrada, o vým��e 124 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
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10. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 2152, ostatní plocha, o vým��e 1195 m 2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
11. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 41, zahrada, o vým��e 173 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
12. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 105/47, ostatní plocha, o vým��e 1387 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek domu na ul. Víde�ská �. p. 1103, 1104, 1105 
a na ul. Remešova �. p. 1106, 1107 v Olomouci, za kupní cenu celkem 880.510,- K�, z toho 
pozemek 877.535,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.14. 
 
14. nevyhovuje žádosti 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci zm�ny doby nájmu ze smlouvy o nájmu uzav�ené 
21. 9. 2005 mezi statutárním m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu do 31. 12. 
2008, a ukládá odboru majetkoprávnímu vyzvat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k úhrad� dlužného 
nájemného z této smlouvy nejpozd�ji do 31. 12. 2007, s tím, že po úhrad� bude jeho žádost 
o zm�nu doby nájmu op�tovn� projednána v orgánech m�sta, dle d�vodové zprávy bod 
1.15. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 471/3 v dom� �. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 441/7055 na spole�ných �ástech domu �. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 441/7055 na pozemku parc. �. st. 545, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše     
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
50.247,- K�, z toho za jednotku 46.413,- K�, za pozemek 1.650,- K�, náklady 2.184,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 927/14 v dom� �. p. 924, 925, 926, 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 547/25469  na spole�ných �ástech domu �. p. 924, 
925, 926, 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 547/25469 na pozemku parc. �. st. 
1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 77.507,- K�, z toho za 
jednotku 73.473,- K�, za pozemek 2.804,- K�, náklady 1.230,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
2.2. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 1106/2 v dom� �. p. 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 (Víde�ská 19, 
21, 23, Remešova 1, 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 497/38120  na spole�ných 
�ástech domu �. p. 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
497/38120 na pozemku parc. �. st. 1328, 1358, 1359, 1360, 1361, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 77.037,- K�, z toho za jednotku 71.894,- K�, za pozemek 4.431,- K�, 
náklady 712,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
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18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 1036/37 v dom� �. p. 1036, 1037, 1038 (Jungmannova 18, 20, 22) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 690/65322  na spole�ných �ástech domu �. p. 1036, 
1037, 1038 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 690/65322 na pozemku parc. �. st. 
1150/1, 1150/2, 1150/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 60.317,- K�, z toho za 
jednotku 58.236,- K�, za pozemek 1.211,- K�, náklady 870,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
2.4. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky 668/10 v dom� �. p. 668, 669 (Rož�avská 8, 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 664/27148  na spole�ných �ástech domu �. p. 668, 669 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27148 na pozemku parc. �. st. 917, 918, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 147.373,- K�, z toho za jednotku 
145.358,- K�, za pozemek 1.234,- K�, náklady 781,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 485/13 v dom� �. p. 485 (Selské nám�stí  65) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1114/8573 na spole�ných �ástech domu �. p. 485 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. �. st. 91/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 40.873,- K�, z toho za jednotku 28.929,- K�, za pozemek 8.132,- K�, náklady 
3.812,- K�, se zaplacením kupní ceny do 90-ti dn� od podpisu kupní smlouvy a bez možnosti 
proinvestování II. �ásti kupní ceny, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
21. schvaluje 
uznání faktur, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
22. schvaluje 
odklad 9 splátek v celkové výši  6.849,- K� do 15. 7. 2012, vlastník�m bytu �. 10 v dom� 
Nálevkova 11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a odklad �ásti 1 splátky splatné k 31. 5. 2007 do 
31. 12. 2007, vlastníku bytu �. 4 v dom� Blanická 17 paní xxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové 
zprávy bod 3.2. 
 
23. schvaluje 
vrácení II. �ástí kupních cen ve výši 20.663,- K� na ú�et JUNÁKA – svaz skaut� a skautek 
�R, 8. st�edisko Vládi Tylšara, Werichova 9, Olomouc, a ve výši 25.900,- K� na ú�et 
Spole�enství vlastník� jednotek domu Polská 419/54, 420/56, 421/58, Olomouc, na úhradu 
faktur za opravy ve spole�ných �ástech domu, dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
24. 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 3.4. 
 
25. ukládá 
SNO, a. s., provozn� technickému úseku, zajistit p�eložení vodom�ru a hlavního uzáv�ru 
vody pro celý d�m do spole�ných �ástí domu Blažejské nám�stí 10, dle d�vodové zprávy 
bod 3.5. 
T: 11. 12. 2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
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26. schvaluje 
z�ízení v�cného b�emene práva vedení a užívání, opravy a údržby p�ípojky vody, plynu a 
kanalizace p�es d�m �. p. 111 (Litovelská 1) stojící na pozemku parc. �. st. 138/1, p�es 
pozemek parc. �. st. 138/1 a p�es d�m bez �p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 138/2 a p�es 
pozemek parc. �. st. 138/2, ve prosp�ch domu �. p. 1268 (t�. Svornosti 2) a pozemku parc. �. 
st. 138/3, vše k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
27. schvaluje 
z�ízení v�cného b�emene práva ch�ze p�es  pr�chod v p�ízemí budovy �. p. 332 
(Dobrovského 28) stojící na pozemku parc. �. st. 395, zastav�ná plocha a nádvo�í, a p�es 
pozemek parc. �. st. 395, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve 
prosp�ch budovy �. p. 333 (Na St�elnici 2) stojící na pozemku parc. �. st. 394, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, a p�es pozemek parc. �. st. 394, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 17 a schválit prodej  jednotek �. 404/7, �. 
404/8, �. 404/9, �. 404/10 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem            
o velikosti  4597/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  4597/13085 na pozemku parc. �. st.  382, zastav�ná plocha a nádvo�í,    
o vým��e 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 
4.744.009,- K�,  
z toho:  
         a) za jednotku �. 404/7 kupní cenu ve výši 757.221,- K� (jednotka 580.435,- K�, 
pozemek 169.565,- K�, náklady 7.221,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných �ástech 
domu a pozemku o velikosti 597/13085, 
         b) za jednotku �. 404/8 kupní cenu ve výši 457.394,- K� (jednotka 352.578,- K�, 
pozemek 97.422,- K�, náklady 7.394,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných �ástech 
domu a pozemku o velikosti 343/13085, 
         c) za jednotku �. 404/9 kupní cenu ve výši 3.013.288,- K� (jednotka 2.433.645,- K�, 
pozemek 566.355,- K�, náklady 13.288,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných �ástech 
domu a pozemku o velikosti 1994/13085, 
         d) za jednotku �. 404/10 kupní cenu ve výši 516.106,- K�, (jednotka 27.659,- K�, 
pozemek 472.341,- K�, náklady 16.106,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných �ástech 
domu a pozemku o velikosti 1663/13085, 
spole�nosti Moravel, a. s. za podmínky, že bude uzav�eno v�cné b�emeno užívání na dobu 
20 let prostor vymezených prohlášením vlastníka jako jednotka �. 404/10  v dom� �. p. 404 
(Riegrova 5) pro BILLARD CLUB OLOMOUC, dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za prodej nebytové jednotky �. 
924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) a trvat na svém 
p�vodním usnesení ze dne 14. 5. 2007, to je prodej p�edm�tné nebytové jednotky nájemci 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.440.000,- K�, z toho cena za jednotku 
1.413.490,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, náklady 4.501,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
4.4. 
 
30. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci vybudování p�dní vestavby v dom� �. p. 142, 141 
(Hrn�í�ská 38, 38a), obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
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31. schvaluje 
zám�r pronajmout suterénní prostor o vým��e 305 m2 v 1. PP v dom� �. p. 141, 142 
(Hrn�í�ská �. o. 38, 38a), na pozemku parc. �. st. 558, 559, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, takto:  
 
Žadatelé o pronájem suterénních prostor o vým��e 305 m2 v 1. PP v dom� �. p. 141, 142 
(Hrn�í�ská �. o. 38, 38a), na pozemku parc. �. st. 558, 559, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, p�edloží v zalepených obálkách:  
- nabízenou cenu za uzav�ení nájemní smlouvy na pronájem suterénních prostor o vým��e 
305 m2 v 1. PP v dom� �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská �. o. 38, 38a), na pozemku parc. �. st. 558, 
559, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, když nabídnutá 
cena za uzav�ení nájemní smlouvy musí být nejmén� ve výši 247.050,- K� (305 m2 x 270 
K�/m2/rok x 3 roky). Tato cena bude uhrazena uchaze�em p�i uzav�ení nájemní smlouvy.  
 
Termín pro odevzdání nabídek je do 26. 11. 2007, do 17.00 hodin, u odboru 
majetkoprávního, odd�lení prodeje dom�, Magistrátu m�sta Olomouce, Dolní nám�stí 47, 
Olomouc, 2. patro, dve�e �. 23. 
 
Nabídky budou doru�eny v zalepených obálkách ozna�ených „Pronájem suterénních prostor 
o vým��e 305 m2 v 1. PP v dom� �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská �. o. 38, 38a) – NEOTVÍRAT“. 
 
Informace pro uchaze�e: 
- nájemní smlouva bude uzav�ena pouze za podmínky, že Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
schválí prodej domu �. p. 141, 142 na pozemku parc. �. st. 558, 559, vše zastav�ná plocha a 
nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví nájemc� 
domu v�etn� nájemce suterénního prostoru o vým��e 305 m2 v 1. PP domu �. p. 141, 142 
(Hrn�í�ská �. o. 38, 38a) vybraného na základ� nejvyšší nabídnuté ceny za uzav�ení nájemní 
smlouvy 
- doba nájmu neur�itá 
- nájemné 270,- K�/m2/rok, provizorní nájemné do doby kolaudace suterénního prostoru po 
nezbytných stavebních úpravách 96,- K�/m2/rok 
 
Prohlídka nemovitosti se uskute�ní na míst� samém 
15. 11. 2007 od 10.00 do 11.00 hodin  
19. 11. 2007 od 10.00 do 11.00 hodin 
 
Fotokopii pasportu suterénních prostor si mohou uchaze�i vyzvednout na odboru 
majetkoprávním, odd�lení prodeje dom�, Magistrátu m�sta Olomouce, Dolní nám�stí 47, 
Olomouc, 2. patro, dve�e �. 23, v ú�edních hodinách každé pond�lí a st�edu od 8.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00, dle d�vodové zprávy bod 4.6., varianta C) 
 
32. schvaluje 
zám�r prodat d�m �. p. 78 (t�. Svobody 41) a pozemek parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, takto: 
Žadatelé o koupi domu �. p. 78 (t�. Svobody 41) a pozemku parc. �. st. 490, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, p�edloží              
v zalepených obálkách:   
- nabízenou kupní cenu za d�m �. p. 78 (t�. Svobody 41) a pozemek parc. �. st. 490, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, když 
nabídnutá kupní cena musí být nejmén� ve výši 15 000 000,- K�, 
- termín a zp�sob úhrady kupní ceny. 
 
Termín pro podávání nabídek je do 26. 11. 2007, do 17.00 hodin, u odboru majetkoprávního, 
odd�lení prodeje dom�, Magistrátu m�sta Olomouce, Dolní nám�stí 47, Olomouc, 2. patro, 
dve�e �. 23. 
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Nabídky budou doru�eny v zalepených obálkách ozna�ených „Prodej domu t�. Svobody 41, 
Olomouc – NEOTVÍRAT“.  
 
Informace pro uchaze�e: 
Prohlídka nemovitosti se uskute�ní na míst� samém 
15. 11. 2007 od 13.00 do 14.00 hodin  
19. 11. 2007 od 13.00 do 14.00 hodin 
 
Fotokopii znaleckého posudku si mohou uchaze�i vyzvednout na odboru majetkoprávním, 
odd�lení prodeje dom�, Magistrátu m�sta Olomouce, Dolní nám�stí 47, Olomouc, 2. patro, 
dve�e �. 23, v ú�edních hodinách každé pond�lí a st�edu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hod, dle d�vodové zprávy bod 5.1., varianta B) 
 
33. ukládá 
odboru majetkoprávnímu informovat žadatele o koupi domu t�. Svobody 41 o schválených a 
zve�ej�ovaných podmínkách prodeje domu �. p. 78 (t�. Svobody 41) a pozemku parc. �. st. 
490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle usnesení rady m�sta ze dne 30. 10. 2007, Varianta B), a d�vodové zprávy bod 5.1. 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
34. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit a p�edložit rad� m�sta podklady ke schválení prodeje 
domu �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 771, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 424 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m tohoto domu 
po jednotkách dle zákona �. 72/1994, Sb., o vlastnictví byt�, dle d�vodové zprávy bod 5.2, 
varianta D) 
T: 18. 12. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
35. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat d�m �. p. 1227 (�ezní�kova 10) a pozemek parc. �. 70/2, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 92 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
5.3. 
 
36. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru o vým��e 8 m2 v 1. PP a 
nebytového prostoru o vým��e 136,01 m2 v 1. NP v dom� �. p. 808 (�ezní�kova 8) na 
pozemku parc. �. 70/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, a �ásti pozemku parc. �. 55/2, zahrada, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 5.3. 
 
37. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti Charity Olomouc o darování domu �. p. 808 (�ezní�kova 8) s �ástí pozemku parc. �. 
st. 70/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, a �ásti pozemku par. �. 55/2, zahrada, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc., dle d�vodové zprávy bod 5.3. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 6. 
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11 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 - �ást 
B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 Rozpo�tové zm�ny - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
vy�azení žádostí dle d�vodové zprávy v �ástce 26 450 320,50 K� ze soupisu nekrytých 
požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí nekrytého požadavku po�. �. 59 dle upraveného soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
13 Rozpo�tové zm�ny odboru správy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny odboru správy dle p�edložené d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami r. 2007 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
14 Rozpo�tové zm�ny odboru správy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny odboru správy dle 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: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7. 3. 
 
 
 
15 Rozpo�tové zm�ny - návrh na financování 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 4. 
 
 
 
16 Návrh rozpo�tu SmOl v roce 2008 - 1. �tení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 8. 
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17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením 9ti parkovacích stání dle žádosti na dobu 2 let - d�vodová zpráva ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením 10ti parkovacích stání dle žádosti na dobu 2 let - d�vodová zpráva ad C) 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením 50ti parkovacích stání dle žádosti na dobu 2 let - d�vodová zpráva ad D) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
18 Smlouva o provozu d�tského dopravního h�išt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o provozu d�tského dopravního h�išt� dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o provozu d�tského dopravního h�išt� 
T: 13. 11. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
19 Žádost obce Blatec 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti obce Blatec o prominutí úhrady faktury dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 



 18

 
 
20 Smlouva o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti - 

IDSOK 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti 
T: 27. 11. 2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
21 Smlouva s UP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edložený návrh smlouvy o poskytování služeb 
 
3. ukládá 
podepsat schválenou smlouvu o poskytování služeb 
T: 13. 11. 2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
22 Jízdní �ády 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�ny jízdních �ád� k 9. 12. 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�nu názvu zastávky "U K�íže" na "Jižní" 
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4. ukládá 
informovat cestující ve�ejnost 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
23 Olomoucký hrad 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s obsahem zadání návrhové �ásti studie dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oslovit po schválení rozpo�tu na rok 2008 zpracovatele 
analytické �ásti studie k podání cenové nabídky na zpracování návrhové �ásti studie 
T: 18. 12. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
24 Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního ur�ení v 

majetku SmOl - návrh zm�ny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh zm�ny Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního ur�ení v majetku SmOl dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh zm�ny Hodnocení žádostí o nájem bytu v Dom� s pe�ovatelskou službou v majetku 
SmOl - Kritéria pro hodnocení kvality sou�asného bydlení, sociálních a zdravotních d�vod� 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
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25 Náhradní výsadby 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit RMO lokalitu ur�enou k náhradním výsadbám pro následující období 
T: leden 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
26 PZ Šlechtitel� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vytvo�ení podmínek pro rozvojový zám�r firmy dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
principy �ešení a postup dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 20. 
 
 
 
27 Aktualizace Strategického plánu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se základním rámcem aktualizace Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko do úrovn� cíl� v�etn� návrhu garant� a zodpov�dných osob dle 
upravené p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit další postup dle bodu 3 d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odd. hospodá�ského rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 21. 
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28 Interní audit "Kontrola hlavních pokladen (Radnice a 
Hynaisova)" 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti IV. Záv�r bodu B) Doporu�ená 
nápravná opat�ení odst. 1 Zprávy odboru vnit�ního auditu a kontroly �. 24/2007 o zjišt�ních z 
vykonaného auditu ze dne 20.9.2007.  
T: 18. 12. 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
29 Audit zadávání ve�ejných zakázek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV. B p�edložené zprávy 23/2007 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV. B p�edložené zprávy 23/2007 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
30 Plán investic 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle návrhu �ešení d�vodové zprávy 
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3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. M. Majora k podpisu smluvních ujednání dle d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 24. 
 
 
 
31 Prodloužení infrastruktury - ul. Brat�í Wolf�, Zikmundova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci akce dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 24. 1. 
 
 
 
32 Hráz Šantova ul. - d�vodová zpráva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu 2 a �ešení dle bodu C) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 25. 
 
 
 
33 Ulice Nad Lánem - petice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
JUDr. Martinu Majorovi odpov�d�t petent�m v intencích bodu D) 1 d�vodové zprávy 
T: 13. 11. 2007 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 26. 
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34 B�etislavova ul. - petice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup ve v�ci petice dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
nám�stku JUDr. Majorovi odpov�d�t petent�m dle záv�ru d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 27. 
 
 
 
35 Dotace na opravu lesní cesty Horecká 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na opravu lesní cesty 
Horecká  
 
3. ukládá 
zpracovat a podat žádost o poskytnutí dotace dle DZ 
T: 18. 12. 2007 
O: �editel Správy les� m�sta Olomouce 

vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
36 Dotace Elektronizace služeb IC Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci veškerých originál� ú�etních doklad� k projektu Elektronizace služeb IC 
Olomouc, �.zvláštního ú�tu 140185-1801731369/0800, po dobu 10 let dle bodu 3.3 
d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
zajistit archivaci veškerých dokument� souvisejících s vytvo�eným pracovním místem v rámci 
projektu Elektronizace služeb IC Olomouc v období od 15.5.2006 do 14.5.2007 po dobu 10 
let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru správy 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Elektronizace služeb 
IC Olomouc po dobu 10 let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
5. ukládá 
ihned zrušit zvláštní ú�et projektu �.140185-1801731369/0800 a zapojit dotaci do rozpo�tu 
m�sta 
T: 13. 11. 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
37 Žádost RARSM 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �.1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
38 Žádost Okresního soudu v Olomouci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
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39 Žádost Policie �R Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
40 Žádost knihovny m�sta Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
se žádostí Knihovny m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
41 Nada�ní fond OKNO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
darování nábytku Nada�nímu fondu OKNO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
42 Rozpracování usnesení ze 7. zasedání ZMO, konaného dne 12. 

10. 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 5, �ásti 55 usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007 - Prodej dom� + dodatek �. 1 + 
dodatek �. 2: 
- nám�stkyni primátora Han� Tesa�ové podepsat smlouvu o výstavb� s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k rozší�ení jednotky �. 564/3 v dom� �. p. 564 (Wellnerova 15), k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  
T: 13. 11. 2007 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
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2. ukládá 
k bodu 8, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007 - Pojmenování ulic: 
- informovat p�íslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených sm�rnic 
T: 13. 11. 2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
3. ukládá 
k bodu 9, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007 – Aquapark: 
- zajistit realizaci bod� a) až d) uvedených v bod� 2 usnesení ZMO v termínu do 31. 10. 
2007 
T: 13. 11. 2007 
O: Rada m�sta Olomouce 
 
4. ukládá 
k bodu 10, �ásti 5 usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007 - Informace o �innosti kontrolního 
výboru: 
- vedoucímu OKR zahájit po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 
usnesení ZMO 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 37. 
 
 
 
43 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ve�ejné finan�ní podpory dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny vyplývající z d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzav�ít dohodu o poskytnutí p�ísp�vku v souladu s Pravidly o poskytování p�ísp�vku z 
rozpo�tu SmOl 
T: 27. 11. 2007 
O: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 38. 
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44 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení bezplatného povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 39. 
 
 
 
45 Provoz zimního stadionu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení �. 29, �ást 1 a 2 ze dne 14.8.2007 
 
3. ukládá 
p�edložit RMO novou smlouvu o nájmu zimního stadionu 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 1. nám�stek primátora 
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