
 

USNESENÍ 
 

z 33. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 13. 11. 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 13. 11. 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 29, �ást 1 a 2 usnesení RMO ze dne 14. 8. 2007, týkající se využití ve�ejné finan�ní 
podpory poskytnuté SmOl v roce 2006 na provoz zimního stadionu 
 
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 objekt vým�níkové stanice V Hlinkách �. o. 11, �. p. 930 s pozemkem 
parc. �. st. 1250/1 zast. pl. a nádv. o vým��e 297 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1051/2 ost. pl. o vým��e 28 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc spole�nosti Arthurs s.r.o. za ú�elem umíst�ní 7 reklamních panel� dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1929/1 ost. pl. 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 �. 1.3. 
 
4. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 373/22 ost. pl. o vým��e 52 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 373/23 ost. pl. o vým��e  96 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
 
5. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.5.  
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6.  zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 685/1 ost. pl. o vým��e 14 799 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc Olomouckému kraji dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
7. zám�r odprodat pozemky parc. �. 245/1 ost. pl. o vým��e 332 m2, parc. �. 245/2 ost. pl.      
o vým��e 173 m2, parc. �. 108/7 zahrada o vým��e 172 m2, parc. �. 108/8 zahrada o vým��e 
542 m2, parc. �. 108/9 zahrada o vým��e 53 m2, parc. �. st. 1707 zast. pl. a nádvo�í             
o vým��e 52 m2, parc. �. 531 ost. pl. o vým��e 47 m2 a parc. �. st. 1281/2 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 28 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti ZENMEX s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
8. prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc. �. 222 o vým��e 5 362 m2, parc. �. 305    
o vým��e 5 104 m2 a parc. �. 324/142 o vým��e 1 103 m2, vše v k.ú. Ne�edín ve vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu ur�itou do 31. 12. 2008 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
9. dodatek smlouvy o nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e     
230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
10. snížení nájemného a náhradu škody u pronájmu �ást interiéru podzemního parkovišt� 
umíst�ného na �ástech pozemk� parc. �. 428/5 ost. pl., parc. �. 428/3 ost. pl., parc. �. 858/7 
ost. pl., parc.�. 858/18 ost. pl., parc. �. 920 trvalý travní porost, parc. �. 921 trvalý travní 
porost, parc. �. 938/1 ost. pl. a parc. �. 1026 ost. pl, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
spole�nosti tb media s. r. o. dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod     
�. 2.4. 
 
11. uzav�ení dodatku k nájemní smlouv� na  �ásti pozemk� parc. �. 106/2 ost. pl. o vým��e 
1228 m2  a parc. �. 427 zast. pl. o vým��e 200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
12. pronájem �ásti pozemku parc. �. 174/7 zahrada o vým��e 50 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
13. pronájem  �ásti pozemku  parc. �. 174/7 zahrada o vým��e 51 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
14. pronájem �ásti  pozemku 174/7 zahrada o vým��e 97 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
15. pronájem �ásti  pozemku parc. �. 174/7 zahrada o vým��e 220 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
16. pronájem �ásti pozemku parc. �. 174/7 zahrada o vým��e 77 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
17. pronájem �ásti  pozemku parc. �. 174/7 zahrada o vým��e 57 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
18. pronájem pozemku parc. �. 134 kultury zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx – rozší�ení subjektu na stran� nájemce dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
19. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 332, pozemku parc. �. 347 a pozemku parc. �. 1931, vše 
ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
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Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
20. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 332 , pozemku parc. �. 
347 a pozemku parc. �. 1931, vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
21. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ního optického kabelu na pozemcích parc. �. 1072 ost. pl., parc. �. 613 ost. pl. 
a parc. �. 132/3 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Metropolitní sí� Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
22. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky vody   
a plynovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 842,  parc. �. 710/13 a parc. �. 710/7, vše ost. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Auto Kubí�ek s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
23. pronájem objektu bez �p./�e. ob�anská vybavenost na pozemku parc. �. st. 664 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 320 m2 v k. ú.  Povel, obec Olomouc D�tskému centru 1990 dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
24. zm�nu ú�elu pronájmu nebytových prostor o vým��e 261,93 m2 v 2. NP v objektu MŠ 
Rooseveltova �.o. 101, �.p. 109 spole�nosti Základní škola a Mate�ská škola Sluní�ko s. r. o. 
schváleného RMO dne 18. 9. 2007 bod programu �. 2, usnesení �. 2, bod 3.2,  a to             
za ú�elem provozu odlou�eného pracovišt� Základní školy a Mate�ské školy Sluní�ko s. r. o. 
pro výchovu a vzd�lávání d�tí a žák� základní a mate�ské školy dle d�vodové zprávy bod    
�. 3.3. 
 
25. pronájem nebytových prostor – motogaráž �. 4 o vým��e 3 m2 v objektu Vrchlického, 
budova bez �p./�e. na pozemku parc. �. st. 1019/5 zast. pl. a nádv. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx p�i nájemném ve výši 702,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 
�. 3.7. 
 
26. pronájem garážového stání �. 1 o vým��e 19,40 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 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, DiS. dle d�vodové zprávy bod �. 3.8. 
 
27. pronájem �ásti pozemku parc. �. 604 ostatní plocha o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
28. uzav�ení  darovací smlouvy na stavbu „Olomouc, Pražská ul., Obchodní centrum 
GLOBUS“, �ást SO 06 – vodovod koridoru, SO 06.01 – ve�ejný vodovod a SO 05.01 – 
ve�ejná kanalizace, mezi spole�ností Praha West Investment k. s., zastoupenou jejím 
komplementá�em spole�ností Globus, spol, s r.o. jako dárcem a statutárním m�stem 
Olomouc jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod �. 5.6.  
 
29. pojišt�ní hudebních nástroj� dle d�vodové zprávy bod �. 5.7.  
 
30. uzav�ení dodatku �. 2 k dohod� o uznání dluhu dle d�vodové zprávy bod �. 5.8. 
 
2. souhlasí 
1. s provedením stavebních úprav spo�ívajících v  oprav� omítek a maleb na vstupním 
schodišti z 1. NP, opravy podlah ve vysílacím studiu a vysílacím pracovišti, instalací nové 
klimajednotky do salonku a úprav v místnosti serveru v pronajatých nebytových prostorách 
Horní nám�stí 21, Olomouc �eskému rozhlasu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
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2. s odpušt�ním nájemného za �ást pronajatých  nebytových prostor - vinárny o vým��e 
272,7 m2 v objektu Horní nám�stí 23, (Moravská restaurace a Moravská vinárna) p.�. 424   
na pozemku parc. �. 375/1 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc            
za období od �ervence do listopadu 2007 ve výši 50% základního nájemného panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.6. 
 
3. jako budoucí vlastník pozemku parc. �. 1227/23 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
z�ízením v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování, rekonstrukce a oprav 
vodovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 1227/23 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
ve prosp�ch spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
3. vyhovuje 
žádosti spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. o snížení jednorázové úhrady                   
z 82 200,- K� + DPH 15 618,- K� na 20 000,- K� + DPH 3 800,- K� za z�ízení 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 ve 
prosp�ch spole�ností Dalkia �eská republika, a. s. a OLTERM & TD Olomouc, a. s.  dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o vým��e 80 m2 v objektu 
vým�níkové stanice V Hlinkách �. o. 11, �. p. 930 na pozemku parc. �. st. 1250/1 zast. pl.      
a nádv. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za ú�elem z�ízení opravny zbraní dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.1. 
 
2. spole�nosti Arthurs s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1051/2 ost. pl. o vým��e 4 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za ú�elem umíst�ní 1 reklamního panelu dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.2. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ob�anského sdružení M-PLUS OLOMOUC, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ob�anského sdružení KINOART Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
– VOOR KUNST & TAAL, spole�nosti Outback s. r. o., ob�anského sdružení Klub 
sportovního tance QUICK Olomouc a spole�nosti J. V. G. LIVEX spol. s r. o. o pronájem 
nebytového prostoru   o vým��e 393,20 m2, budova bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 138/2 
zast. pl. a nádvo�í       o vým��e  423 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (kino Lípa) dle 
d�vodové zprávy bod     �. 3.1. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru – motogaráž �. 4 o vým��e 3 m2      
v objektu Vrchlického, budova bez �p./�e. na pozemku parc. �. st. 1019/5 zast. pl. a nádv.    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.7. 
 
5. spole�nosti Vert, a.s. o pronájem pozemk� parc. �. 862 o vým��e 2 111 m2, parc. �. 863   
o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865 o vým��e 826 m2, vše        
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
5. ukládá 
Správ� nemovitostí Olomouc, a. s. zadat zpracování znaleckého posudku Ji�ímu 
Valachovicsovi za ú�elem vy�íslení zhodnocení domu Horní nám�stí �. o. 11, Olomouc        
v cenách platných v dob� rekonstrukce, pop�. rekonstrukcí nebytového prostoru dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
T: leden 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
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6. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemky parc. �. 245/1              
o vým��e 332 m2, parc. �. 245/2 o vým��e 173 m2, vše ost. pl. a pozemek parc. �. 1707 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 52 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc uzav�enou se  
spole�ností EverLift, spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
2. odboru majetkoprávnímu uzav�ít novou nájemní smlouvu dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
3. odboru majetkoprávnímu zadat zpracování geometrického plánu na odd�lení �ásti 
pozemku parc. �. 6/4 zahrada o vým��e cca  84 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
T: leden 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. bere na v�domí 
zm�nu pronajímatele z  xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
8. revokuje 
1. �ást usnesení RMO ze dne 30. 10. 2007, bod programu 2, bod 1.8. ve v�ci schválení 
zám�ru pronajmout �ást pozemku parc. �. 1029/1 zahrada o vým��e 4 m2 v k. ú. Holice        
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – zm�na subjektu na stran� 
nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007, bod programu 2, bod 1.19 ve v�ci schválení zám�ru 
sm�ny �ásti pozemku parc. �. 373/24 ost. pl. o vým��e  166 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Eko.Prima Fin, spol. s r. o. za �ást pozemku parc. �. 
373/22 ost. pl. o vým��e 52 m2 a �ást pozemku parc. �. 373/23 ost. pl. o vým��e  96 m2, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.4.  
 
3. usnesení RMO ze dne 3. 4. 2007 bod programu 2, bod 1.8. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat �ást pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 190 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
4. usnesení RMO ze dne 17. 7. 2007 bod programu 2, bod 4.8. ve v�ci doporu�ení ZMO 
schválit odprodej �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   
123 720,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
5. �ást usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.15 ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování, rekonstrukce    
a oprav vodovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 1227/23 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod 
�. 5.3. 
 
6. �ást usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.15 ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení    
a provozování, rekonstrukce a oprav vodovodní p�ípojky na pozemku 1227/23 ost. pl. v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
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7. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.15 ve v�ci ud�lení souhlasu 
jako budoucí vlastník pozemku parc. �. 1227/23 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
z�ízením v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování, rekonstrukce a oprav 
vodovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 1185/1, parc. �. 1227/13, parc. �. 1227/14 a parc. 
�. 1192/1, vše ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  ve prosp�ch spole�nosti GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
8. usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006 bod programu 3, bod I.6 ve v�ci schválení zve�ejn�ní 
úplatného pronájmu nebytového prostoru Litovelská �. o.1, �. p. 111 na pozemku parc. �. st. 
138/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 401,44 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (kino Lípa) 
dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
9. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006 bod programu 2, bod 3.6 ve v�ci schválení výb�ru 
nájemce nebytového prostoru o vým��e 393,20 m2, Litovelská �. o. 1, �. p. 111 na pozemku 
parc. �. st. 138/2 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (kino Lípa) mezi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ob�anským sdružením M-PLUS OLOMOUC, panem xxxxxxxxxxxxxxx, 
ob�anským sdružením KINOART Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – VOOR KUNST & TAAL, 
spole�ností J. V. G. LIVEX spol. s r. o. a spole�ností Outback s. r. o. formou obálkové 
metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného �iní 760,- K�/m2/rok dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. odprodej pozemku parc. �. 28/2 orná p�da o vým��e 545 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 370,- K�/m2, tj. 201 650,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.4.  
 
2. odprodej �ásti pozemku parc. �. 647 zahrada o vým��e 54 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 43 200,- K� + 
náklady 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.5.  
 
3. odprodej pozemku parc. �. 1142 zahrada o vým��e 46 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 400, - K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.6. 
 
4. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e       
202 m2, parc. �. 18/5 zahrada o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl. a nádvo�í              
o vým��e 137 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc mezi  manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx a manželi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 950,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 945/3 orná p�da o vým��e 45 m2 v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 67 402,-K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 303 ost. pl. o vým��e 29 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc spole�nosti CERTAS CZ, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 50 476,-K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
7. odprodej pozemk� parc. �. st. 447/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 13 m2,  parc. �. 1106/83 
zahrada o vým��e 142 m2 a parc. �. 1106/82 zahrada o vým��e 729 m2, vše v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   
268 200,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
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8. odprodej pozemku parc. �. 629/35 zahrada o vým��e 60 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 55 800,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
9. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 604 ostatní plocha   
o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní 
cen� ve výši 1 650,- K�/m2 + náklady ve výši 2 856,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
10. odprodej pozemku parc. �. 6/5 ost. pl. o vým��e 492 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 738 000,- K� + náklady 2 200,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
11. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 147/2 orná p�da o vým��e     
420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 1 060,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod       �. 5.4. 
 
12. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 
a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sle�nou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti �R – Ministerstva obrany na bezúplatné nabytí objektu k bydlení �p. 188                
s pozemkem parc. �. st. 1964 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 755 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví �R - Správa vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc s v�cným b�emenem provozování posádkové ubytovny 
statutárním m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. �. 7/1 ost. pl. o vým��e 17 006 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
3. žádosti spole�nosti Vert, a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e 2 111 m2, parc. 
�. 863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865 o vým��e 826 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, 
bod programu 4, bod 14 ve v�ci  výše kupní ceny za  �ást pozemku parc. �. 377/76 orná 
p�da o vým��e 318 m2 v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemku parc. �. parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 
774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.5. 
 
6. žádosti xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
7. nevyhov�t žádosti spole�nosti ZENMEX s. r. o. o odprodej parc. �. 125/15 ost. pl.               
o vým��e 3 m2 a parc. �. 125/16 ost. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
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Olomouc spole�nosti ZENMEX s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007 bod programu 5, bod 19 ve v�ci schválení odprodeje 
�ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 123 720,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.5.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod programu 4, dodatek �. 2. bod 1 ve v�ci výb�ru 
nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 147/2 orná p�da o vým��e 420 m2 v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny,      
kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 060,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod programu 4, bod 35 ve v�ci schválení výb�ru 
nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a 
pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sle�nou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 
dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
12. schvaluje 
prodloužení doby nájmu na  pozemek parc. �. 741/3 orná p�da o vým��e 8832 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ob�anskému sdružení Fotbalovému klubu Nemilany na dobu 
ur�itou do roku 2024 dle dodatku k d�vodové zpráv� bod  �. 1.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu umístit na pozemku 
parc.�. 1155/13 orná p�da v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10002 
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví 
�eské republiky, ve správ� nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond �eské 
republiky, VTL plynovodní p�ípojku DN 100, spolu s právem vstupu a vjezdu za ú�elem 
údržby, oprav, provozování, zm�n a odstran�ní stavby. V�cné b�emeno se z�izuje za úplatu 
ve výši 200,-K�, na dobu neur�itou, a to mezi �eskou republikou – Pozemkovým fondem 
�eské republiky jako povinným z v�cného b�emene, spole�ností SMP Net, s.r.o. jako 
oprávn�ným z v�cného b�emene a statutárním m�stem Olomouc jako investorem. To vše 
dle bodu 1 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
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4 Ve�ejná zakázka �.762 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti 
2008 “ archivní �íslo 762. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s uchaze�em ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora Ing. Vladimíra Pokorného k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �.763 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení zadávacího �ízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti 2008 “ archivní 
�íslo 763. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s uchaze�em ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora Ing. Vladimíra Pokorného k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 761 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Územn� analytické podklady správního 
území obce s rozší�enou p�sobností Olomouc“ archivní �íslo 761. 
 
2. ustavuje 
komisi ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
primátora. Martina Novotného k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto ve�ejnou 
zakázkou. 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 3. 2. 
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7 Ve�ejná zakázka �. 747 - námitky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. námitce st�žovatele z d�vod� 
uvedených v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Palackého 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, Kosmonaut� 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kosmonaut� 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kosmonaut� 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kosmonaut� 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kosmonaut� 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kosmonaut� 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 a) 
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      b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, �erná cesta 31, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 c)   
      d) na 1 rok, 3 m�síce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – na 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – na 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – na 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc, �.b.50 
dle d�vodové zprávy bod 1 d)         
      
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxxxx, Hrn�í�ská 38, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2) 
 
3. s uzav�ením nájemní smlouvy po rozvodu manželství: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
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4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Hole�kova 9 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
10 Obstaravatelská smlouva SNO, a.s.  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smluvní odm�nu za správu na rok 2008 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
11 Plán oprav SNO, a.s. na rok 2008  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
plán oprav a investic SNO, a.s. na rok 2008 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
12 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
dopln�nou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 27/9, zahrada, o vým��e 520 m2, v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 22/1, zahrada, o vým��e 922 m2, v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
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4. schvaluje 
pronájem �ásti pozemku parc. �. 51, zahrada, o vým��e 227,56 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jak je vyzna�eno na snímku katastrální mapy, který je 
p�ílohou �. 1 d�vodové zprávy, za ú�elem užívání zahrady, za nájemné 5,- K�/m2/rok, na 
dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 51, 
zahrada, o vým��e cca 310 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, jak je vyzna�eno na snímku 
katastrální mapy, který je p�ílohou �. 2 d�vodové zprávy, a dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 51, zahrada, o 
vým��e cca 465 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, jak je vyzna�eno na snímku katastrální 
mapy, který je p�ílohou �. 2 d�vodové zprávy, a dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 51, zahrada, o 
vým��e 227,56 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, jak je vyzna�eno na snímku katastrální 
mapy, který je p�ílohou �. 2 d�vodové zprávy, a dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci revokace prodeje pozemku parc. �. 50, 
zahrada, o vým��e 1 037 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat tyto nemovitosti: 
–  d�m �. p. 727 (Voskovcova 2) a pozemek parc. �. st. 802, zastav�ná plocha  
a nádvo�í, o vým��e 453 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
–  d�m �. p. 726 (Voskovcova 4) a pozemek parc. �. st. 801, zastav�ná plocha  
a nádvo�í, o vým��e 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
–  d�m  �. p. 722 (Voskovcova 6) a pozemek parc. �. st. 800, zastav�ná plocha  
a nádvo�í, o vým��e 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat d�m �. p. 627 (t�. Míru 135) a pozemek parc. �. st. 1237, zastav�ná plocha       
a nádvo�í, o vým��e 263 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� byt� v domech Mariánská 8, 10, Olomouc, ve v�ci prodeje byt� v domech �. 
p. 847, 848 (Mariánská 8, 10) s pozemkem parc. �. st. 192, 191, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
o vým��e 248, 237 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.3. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
statutárního m�sta Olomouce prodat d�m �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem parc. �. st. 
184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
a ponechat p�edm�tný d�m i s pozemkem v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
 
 
 
 



 14

13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� byt� a nájemce nebytového prostoru v dom� Mariánská 7, Olomouc, ve v�ci 
odkoupení domu �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.4. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti POTYLA s. r. o. ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7) s 
pozemkem parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem 
parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem 
parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem 
parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 481/1 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st.  179, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, p�edem ur�enému zájemci 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 481/6 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st.  179, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, p�edem ur�enému zájemci 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat budovu �. p. 133 na pozemku parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 815 m2, a pozemek parc. �. 158/3, zahrada, o vým��e 1334 m2, vše k. ú. D�t�ichov 
nad Byst�icí, obec D�t�ichov nad Byst�icí, okres Bruntál, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat budovu �. p. 2 na pozemku parc. �. st. 3, o vým��e 1228 m2, pozemek parc. �. 
10, zahrada,  o vým��e 256 m2, parc. �. 6, zahrada, o vým��e 447 m2, a parc. �. 9/2, 
zahrada, o vým��e 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.8. 
 
22. schvaluje 
zám�r prodat budovu bez �p/�e, pozemek parc. �. st. 138/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 423 m2, budovu �. p. 111 (Litovelská 1) a pozemek parc. �. st. 138/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 579 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.9. 
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23. revokuje 
své snesení ze dne 14. 8. 2007, bod 12, �ást 20, a schvaluje z�ízení bezúplatného v�cného 
b�emene umíst�ní tepelného zdroje spo�ívající ve v�cném právu p�ístupu a užívání 
nemovitosti pro jednotku �. 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 
333/10 v dom� �. p. 333 (Na St�elnici 2) a s tím souvisejících podílech na spole�ných 
�ástech domu �. p. 333 a s tím souvisejících podílech na pozemku parc. �. st. 394, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše k. ú. Lazce, obec Olomouc, za ú�elem z�ízení, umíst�ní 
vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje a expanzního za�ízení zdroje, p�ívod� a rozvod� tepla a plynu v�etn� 
koncových topných a regula�ních za�ízení, vedení a odb�ru el. energie, p�ipojení na 
kanalizaci, odkou�ení a na odb�rné tepelné za�ízení domu za ú�elem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD 
Olomouc, a. s., Janského 469/8, 779 00 Olomouc, I� 47677511, dle d�vodové zprávy bod 
2.10. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx a trvat na svém p�vodním usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, 
�ást 68, kterým schválilo prodej budovy �. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.500.000,- K�, z toho budova 
4.482.566,- K�, náklady 17.434,- K�, s tím, že kupní cena bude uhrazena ve t�ech splátkách 
po 1.500.000,- K�, když první splátka ve výši 1.500.000,- K� bude kupujícím uhrazena 
prodávajícímu do 30 dn� od podpisu kupní smlouvy, druhá splátka ve výši 1.500.000,- K� 
bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 30. 6. 2008 a t�etí splátka ve výši 1.500.000,- K� 
bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2008, za podmínky z�ízení p�edkupního 
práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za 
kupní cenu celkem 4.500.000,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy. Ú�innost 
kupní smlouvy vznikne zaplacením kupní ceny v plné výši na ú�et prodávajícího. Do 
zaplacení kupní ceny v plné výši je nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx povinen platit nájemné 
dle uzav�ené nájemní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
25. schvaluje 
odklad splátky v celkové výši 22.753,- K�, splatné ke dni 15. 1. 2008, pro všechny vlastníky 
bytových jednotek v dom� Slovenská 4, Olomouc, do 15. 7. 2008, dle d�vodové zprávy bod 
2.12. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vzít na v�domí op�tovnou žádost spoluvlastník� domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
op�tovné žádosti spoluvlastník� domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, ve v�ci 
p�eklasifikování prodeje domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, do kategorie panelový, dle 
d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
trvat na svém p�vodním usnesení ze dne 16. 3. 2004, bod 9, �ást 40, kterým byl schválen 
prodej domu �. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34) s pozemkem parc. �. st. 1083/1, 
1083/2, 1083/3, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a kupní 
ceny bytových jednotek domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.13. 
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29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 693/22 v dom� �. p. 693 (Nešverova  1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 698/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 698/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,    
za kupní cenu celkem 175.181,- K�, z toho za jednotku 168.439,- K�, za pozemek 5.952,- K� 
a náklady 790,- K� dle dopln�né d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
13 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �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 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
14 Rozpo�tové zm�ny - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
a) za�azení �ástek dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
b) p�esun �ástky 1 000 000,00 K� z položky 5171 na položku 5162 dle d�vodové zprávy  
 
3. schvaluje 
vykrytí �ástek dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 1. 
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15 P�ísp�vky v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit,         
v oblasti nespecifikované akce a 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 
poskytnutí p�ísp�vk� dle p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. schvaluje 
prodloužení termínu vyú�tování Základní škole Olomouc, Mozartova 48 dle d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
p�ísp�vek v oblasti nespecifikované akce dle d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tové zm�ny 
 
5. souhlasí 
s p�edložením rozpo�tové zm�ny na dalším jednání Rady m�sta Olomouce dle upravené 
d�vodové zprávy 
 
6. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
7. 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 Olomouc 
T: 11. 12. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací -škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s Dodatky z�izovacích listin dle p�íloh d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit Dodatky z�izovacích listin na jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
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17 P�íprava nového Územního plánu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokra�ováním p�ípravy nového Územního plánu m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Po�ízení územn� analytických podklad� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projektovou p�ípravu (dle bodu 3.1 d�vodové zprávy) a podání žádosti projektu Územn� 
analytické podklady do výzvy v rámci Integrovaného opera�ního programu 2007 - 2013 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle upraveného bodu 3.2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12. 
 
 
 
19 Projednání zásad územního rozvoje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
primátorovi m�sta uplatnit námitky Statutárního m�sta Olomouce k návrhu zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
T: 27. 11. 2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13. 
 
 
 
20 Stezky pro inline bruslení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
p�edložit návrh dalšího postupu dle diskuse v RMO 
T: 18. 12. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
odboru evropských projekt� MmOl prov��it možnosti financování inline stezek z fond� EU 
T: 18. 12. 2007 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 14. 
 
 
 
21 Olterm - Plavecký bazén 
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: 15. 
 
 
 
22 Sociální služby pro seniory 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 Informace o projektu FS II. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned p�edložit na RMO informaci o pln�ní  zvláštní podmínky dle bodu �.19, odst.4 bodu 
programu RMO ze dne 28. 3. 2006 
T: 27. 11. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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3. ukládá 
zpracovat návrh postupu prací na kanalizaci v�etn� vazeb na dopravní obslužnost �i 
omezení v m�stské �ásti Svatý Kope�ek s d�razem na obslužnost ZOO Olomouc, který 
bude výchozím podkladem pro vydání Rozhodnutí o uzavírce jednotlivých komunikací 
T: 18. 12. 2007 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
4. pov��uje 
JUDr. M. Majora, nám�stka primátora a RNDr. L. Šnevajse, nám�stka primátora,  k jednání u 
národních orgán� Fondu soudržnosti ve v�ci vyhov�ní žádosti o zm�nu Rozhodnutí EK dle 
postupu uvedeném v bod� B3 d�vodové zprávy 
T: ihned 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Obnova olomouckých historických park� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy projektu Obnova olomouckých historických park� pro podání žádosti   
do 1.výzvy Regionálního opera�ního programu St�ední Morava dle upraveného bodu II.4.2  
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle upraveného bodu II.6 d�vodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem p�ípravy projektu Obnova zelen� v olomouckých historických parcích dle bodu 
III.3 d�vodové zprávy a podáním projektu do 2.výzvy OP ŽP 
 
5. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle upraveného bodu III.5 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
 s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zásobování a zákazník� prodejny v ul. 
Tomkova v souladu s d�vodovou zprávou ad A) 
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3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla klient� �PP v ul. Žilinská v souladu     
s d�vodovou zprávou ad B) 
 
4 souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla klient� �PP v ul. Žilinská v souladu                   
s d�vodovou zprávou ad B) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
26 Zvláštní užívání komunikací - umíst�ní reklamních stojan� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
umíst�ní reklamních stojan� dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
27 Škodní a likvida�ní komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis 3 ks. tel. p�ístroj� DELTA v po�izovací cen� 23.711,- K� dle d�vodové zprávy bod 1. 
 
3. schvaluje 
odpis movitého majetku v po�izovací cen� 397.588,85 K� dle d�vodové zprávy bod 2. 
 
4. schvaluje 
odpis mobilního telefonu Nokia 5110 v po�izovací cen� 6.995,- K� dle d�vodové zprávy bod 
3. 
 
5. schvaluje 
odpis židle EC 2000 Lario v po�izovací cen� 5.728,- K� dle d�vodové zprávy bod 4. 
 
6. schvaluje 
odpis skartovacího stroje TAROS v po�izovací cen� 6.942,90 K� dle d�vodové zprávy bod 5. 
 
7. schvaluje 
odpis propaga�ního materiálu v po�izovací cen� 24.979,53 K� dle d�vodové zprávy bod 6. 
 
8. schvaluje 
odpis movitého majetku v po�izovací cen� 331.203,12 K� dle d�vodové zprávy bod 7. 
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9. schvaluje 
odpis telefonní úst�edny ERICSSON BP 250 v po�izovací cen� 280.000,10 K� dle d�vodové 
zprávy bod 8. 
 
10. schvaluje 
likvidaci movitého majetku - za�ízení vým�níkové stanice v objektu �p/�e na pozemku parc. 
�. 1331/1 zast. pl. a nádvo�í a parc. �. 1331/2 zast. pl. a nádvo�í  v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc,(budova �. 66 - kasárna Ne�edín) dle d�vodové zprávy bod 9. 
 
11. schvaluje 
likvidaci movitého majetku - za�ízení plynové kotelny ZŠ Demlova dle d�vodové zprávy bod 
10. 
 
12. schvaluje 
odpis mycího stroje EVOPUR v po�izovací cen� 12.203,- K� dle d�vodové zprávy bod 11. 
 
13. schvaluje 
likvidaci movitého majetku spole�nosti ST�EDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. ve výši 
2.750.445,- K� dle d�vodové zprávy bod 12.  
 
14. schvaluje 
odpis movitého majektu v po�izovací cen� 190.236,32 K� dle d�vodové zprávy bod 13. 
 
15. schvaluje 
prominutí pohledávek ve výši 13.800,- K� dle d�vodové zprávy bod 14. 
 
16. schvaluje 
odpis digitálního fotoaparátu OLYMPUS - CAMEDIA C-830 L v po�izovací cen� 13.990,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 15. 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 17.136,- K� dle d�vodové zprávy bod 16. 
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.900,- K� dle d�vodové zprávy bod 17. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 166.454,- K� dle d�vodové zprávy bod 18. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 67.815,- K� dle d�vodové zprávy bod 19. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 397.976,30 K� dle d�vodové zprávy bod 
20. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 328.190,10 K� dle d�vodové zprávy bod 
21. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 226.545,70 K� dle d�vodové zprávy bod 
22. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 248.591,- K� dle d�vodové zprávy bod 23. 
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25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 130.120,80 K� dle d�vodové zprávy bod 
24. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 98.504,- K� dle d�vodové zprávy bod 25. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 96.600,- K� dle d�vodové zprávy bod 26. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 42.263,- K� dle d�vodové zprávy bod 27. 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 283.697,- K� dle d�vodové zprávy bod 28. 
 
30. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 39.535,- K� dle d�vodové zprávy bod 29. 
 
31. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 22.610,- K� dle d�vodové zprávy bod 30. 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 24.990,- K� dle d�vodové zprávy bod 31. 
 
33. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 82.993,- K� dle d�vodové zprávy bod 32. 
 
34. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen�  63.948,- K� dle d�vodové zprávy bod 33. 
 
P�edložil: Fischer Michael, MUDr., �len rady m�sta 
Bod programu: 24. 
 
 
 
28 Pravidla pro poskytování podpor statutárním m�stem Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Pravidla pro poskytování podpor statutárním m�stem Olomouc" dle p�edložené d�vodové 
zprávy s ú�inností od 15.11.2007 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 1. 
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29 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 27. 
 
 
 
30 Žádost Knihovny m�sta Olomouce 
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: 29. 
 
 
 
31 Zpráva ze služební cesty 
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: 30. 
 
 
 
32 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. požaduje 
zabezpe�it  opravu povrch� komunikací Aldova, U Prachárny, Janouškova pouze v rozsahu 
projektu 
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3. schvaluje 
provedení opravy dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

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