
 
USNESENÍ 

 

z 110. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2.10.2006  
 

 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 2. 10. 2006 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 32, část 3 usnesení RMO ze dne 27.6.2006, týkající se ZŠ Heyrovského - vybudování 
sportovního areálu 
 
4. vypouští ze sledování 
bod 37, část 3 usnesení RMO ze dne 27.6.2006, týkající se auditu využití budov v majetku 
SmOl v areálu městského letiště 
 
5. ukládá 
zpracovat projektovou dokumentaci dle důvodové zprávy k bodu 32 usnesení, část 3 z 
jednání RMO dne 27.6.2006 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 5/8 ost. 
pl. o výměře 2 500 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s podmínkou využití 
pozemku dle regulačního plánu dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 894/70 ostatní plocha o výměře 80 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti AGRA Chválkovice, 
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 741/3 orná půda o výměře 8832 m2 v   
k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci občanskému sdružení 
Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod I. 3) 
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4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1204/11 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ivanu Markovi dle důvodové 
zprávy bod I. 4) 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 1205/11 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ivanu Markovi dle důvodové 
zprávy bod I. 5) 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  469 orná půda o výměře 286 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Jarmile Holišové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6) 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 231 zast. pl. o výměře 139 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Martě Buzašiové dle důvodové 
zprávy bod I. 7) 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře       
2 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti SECOM 
LTD, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 8) 
 
9. zveřejnění výpůjčky části pozemku 248/1 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci církevní charitativní 
organizaci Arcidiecézní charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 9) 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části konstrukce vstupu do podchodu na pozemku parc. 
č. 938/39 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu 
Alekberu Iljasovovi dle důvodové zprávy bod I. 10) 
 
11. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc předem určenému zájemci paní Marii Grolichové dle důvodové zprávy bod I. 
11) 
 
12. zveřejnění odprodeje pozemků část parc. č. st. 104 zast. pl. o výměře 48 m2 a část parc. 
č. 980/8 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určeným 
zájemcům manželům Františku a Boženě Musilovým dle důvodové zprávy bod I. 12) 
 
13. zveřejnění odprodeje objektu bez čp./če. občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 
1389 zast. pl. o výměře 119 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc předem určenému 
zájemci společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 13) 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 17 o výměře 
36,90 m2 dle důvodové zprávy bod I. 14) 
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP Masarykova tř. č. p. 736 (č. o. 19) o výměře 32,50 m2 
v 1. PP, stojící na pozemku parc. č. st. 1034/1 zast. pl a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc (nebytová jednotka 736/12) předem určenému zájemci Ing. Oldřichu Bienovi 
dle důvodové zprávy bod I. 15) 
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 51 m2, kultury 
zahrada, v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Štefanu Miklušovi dle důvodové 
zprávy bod I. 16) 
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17. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 4 005 m2 a 
parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, vše v k. ú. Droždín předem určeným zájemcům 
manželům MUDr. Petru a Drahomíře Kafkovým dle důvodové zprávy bod I. 17) 
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc manželům Alexandru a Haně Funkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc manželům Ing. arch. Petru a Zdeňce Leinertovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 2) 
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 265/313 orná půda o výměře 89 m2 (tj. za 
podmínky respektování vzdálenosti 9 m od obruby stávající vozovky) a části pozemku parc. 
č. 265/134 ost. pl. o výměře 160 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti BOOS 
a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 3) 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manželům Evě a Michalovi Kalábovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 4) 
 
22. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 246/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 612 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti ROSPOL s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 246/1 ost. pl. o výměře 194 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
24. úplatný pronájem pozemků parc. č. 806/1 trvalý travní porost o výměře 1545 m2, parc. č. 
809/11 lesní pozemek o výměře 3634 m2, parc. č. 809/207 lesní pozemek o výměře         
3634 m2, parc. č. 806/254 trvalý travní porost o výměře 343 m2, parc. č. 809/271 lesní 
pozemek o výměře 1465 m2, parc. č. 809/248 lesní pozemek o výměře 108 m2 vše v k. ú. 
Černovír, parc. č. 805/1 zahrada o výměře 326 m2, 806/2 trvalý travní porost o výměře       
81 m2 vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 631 m2, 
parc. č. 848 zahrada o výměře 637 m2 vše v k. ú. Lošov, parc. č. 499 trvalý travní porost o 
výměře 4715 m2, parc. č. 533/3 orná půda o výměře 996 m2, parc. č. 1009/1 ostatní plocha 
o výměře 1338 m2, parc. č. 1009/2 ostatní plocha o výměře 403 m2, parc. č. 1169 ostatní 
plocha o výměře 177 m2 vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 
9000 m2, parc. č. 1297/8 trvalý travní porost o výměře 3039 m2,  parc. č. 1357 trvalý travní 
porost o výměře 292 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, parc. č. 516/9 lesní pozemek o 
výměře 711 m2, parc. č. 516/10 lesní pozemek o výměře 675 m2, parc. č. 516/12 lesní 
pozemek o výměře 803 m2, parc. č. 516/13 lesní pozemek o výměře 2044 m2 vše v k. ú. 
Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 1633/17 lesní pozemek o výměře 609 m2, parc. č. 1681/1 
lesní pozemek o výměře 7771 m2 vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, 
a parc. č. 1019/6 orná půda o výměře 428 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov Správě lesů 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 6) 
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 584/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům PhDr. Radce a Ing. Zbyňku 
Navrátilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 7) 
 
26. úplatný pronájem pozemku parc. č. 212 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti České dráhy, a. s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 8) 
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27. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 210/5 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc společnosti EN - DAXI, s. r. o. za podmínky, že  prosvětlená vitrína 
(city light) bude umístěna u chodníku mezi ulicí Lazeckou a objektem baru, v sousedství 
stávající vitríny SmOl dle důvodové zprávy bod II. A) 9) 
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc panu Elmanu Iljasovovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10) 
 
29. úplatný pronájem části pozemku části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 
10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti H. M. - AVAL a. s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 11) 
 
30. úplatný pronájem pozemku parc. č. 180/35 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 883 m2 
a pozemku parc. č. 180/36 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 929 m2 vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti MORELLO s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 13) 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikační sítě pro přenos kabelové televize, internetu a dalších telekomunikačních 
služeb na pozemcích parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 14 025 m2, parc. č. 418/4 ost. pl. o 
výměře 1 643 m2, parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře 3 103 m2, parc. č. 406/20 ost. pl. o výměře 
464 m2, parc. č. 406/19 ost. pl. o výměře 854 m2, parc. č. 404/1 ost. pl. o výměře 1 011 m2, 
parc. č. 404/7 ost. pl. o výměře 175 m2, parc. č. 406/6 ost. pl. o výměře 3 237 m2, parc. č. 
414/2 ost. pl. o výměře 3 934 m2, parc. č. 414/32 zahrada o výměře 381 m2, parc. č. 624/22 
ost. pl. o výměře 1 005 m2, parc. č. 414/37 zahrada o výměře 390 m2, parc. č. 413/2 ost. pl. 
o výměře 2 320 m2, parc. č. 413/1 ost. pl. o výměře 11 082 m2, parc. č. 624/4 ost. pl. o 
výměře 3 183 m2, parc. č. 959/6 ost. pl. o výměře 2 328 m2, parc. č. 959/2 ost. pl. o výměře 
1 344 m2, parc. č. 946 ost. pl. o výměře 1 140 m2, parc. č. 954/1 ost. pl. o výměře 2 366 m2, 
parc. č. 441/30 ost. pl. o výměře 793 m2, parc. č. 955/1 ost. pl. o výměře 1 754 m2, parc. č. 
954/5 ost. pl. o výměře 377 m2, parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 5 412 m2, parc. č. 399/77 ost. 
pl. o výměře 1 830 m2, parc. č. 399/76 ost. pl. o výměře 1 788 m2, parc. č. 399/36 zahrada o 
výměře 461 m2, parc. č. 399/30 ost. pl. o výměře 6 84 m2, parc. č. 392/9 ost. pl. o výměře 
621 m2, parc. č. 392/6 ost. pl. o výměře 3 263 m2, parc. č. 999 ost. pl. o výměře 6 958 m2, 
parc. č. 1000 ost. pl. o výměře 1 646 m2, parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 9 999 m2, parc. č. 
392/27 ost. pl. o výměře 138 m2, parc. č. 388/30 orná půda o výměře 477 m2, parc. č. 388/8 
ost. pl. o výměře 4 834 m2, parc. č. 384/82 ost. pl. o výměře 2 387 m2, parc. č. 384/134 ost. 
pl. o výměře 11 m2, parc. č. 384/126 ost. pl. o výměře 156 m2, parc. č. 384/125 ost. pl. o 
výměře 35 m2, parc. č. 733/5 ost. pl. o výměře 4 537 m2, parc. č. 733/4 ost. pl. o výměře      
2 477 m2, parc. č. 733/6 ost. pl. o výměře 1 063 m2, parc. č. 732/6 ost. pl. o výměře 575 m2, 
parc. č. 732/2 ost. pl. o výměře 906 m2, ideální podíl 4/12 pozemku parc. č. 732/11 ost. pl. o 
výměře 895 m2, ideální podíl 4/12 pozemku parc. č. 732/10 ost. pl. o výměře 2 101 m2, 
ideální podíl 4/12 pozemku 732/4 ost. pl. o výměře 3 025 m2 a parc. č. 848/1 ost. pl. o 
výměře 11 159 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 216 ost. pl. o výměře          
4 917 m2, parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 3 575 m2 a parc. č. 77/16 zahrada o výměře 486 
m2, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1931 ost. pl. o výměře           
6 625 m2, parc. č. 397 zahrada o výměře 1 403 m2, parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře          
34 102 m2, parc. č. 336 zast. pl. a nádvoří o výměře 410 m2, parc. č. 332 ost. pl. o výměře    
1 144 m2, parc. č. 356 ost. pl. o výměře 3 735 m2, parc. č. 362 ost. pl. o výměře 1 111 m2, 
parc. č. 347 ost. pl. o výměře 2 117 m2, parc. č. 1933 ost. pl. o výměře 3 939 m2, parc. č. 
1934 ost. pl. o výměře 2 698 m2, parc. č. 1936 ost. pl. o výměře 1 349 m2, parc. č. 514 ost. 
pl. o výměře 1 185 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 3 045 m2, parc. č. 508/1 ost. pl. o 
výměře 3 889 m2, parc. č. 1920/3 ost. pl. o výměře 527 m2, parc. č.636 ost. pl. o výměře    
688 m2 a parc. č. 635 vodní plocha o výměře 2 033 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, parc. č. 31/3 ost. pl. o výměře 2 743 m2, parc. č. 31/44 ost. pl. o výměře 143 m2, 
parc. č. 31/21 ost. pl. o výměře 1 706 m2, parc. č. 31/10 ost. pl. o výměře 3 725 m2 a parc. č. 
31/43 ost. pl. o výměře 81 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 123/1 
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ost. pl. o výměře 8 282 m2, parc. č. 123/2 ost. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 93/20 ost. pl. o 
výměře 4 222 m2, parc. č. 93/115 ost. pl. o výměře 5 611 m2, parc. č. 93/138 ost. pl. o 
výměře 4 379 m2, parc. č. 93/97 ost. pl. o výměře 709 m2, parc. č. 93/27 ost. pl. o výměře    
3 270 m2, parc. č. 93/29 ost. pl. o výměře 3 807 m2, parc. č. 93/113 ost. pl. o výměře           
1 798 m2, parc. č. 93/129 ost. pl. o výměře 844 m2, parc. č. 93/71 ost. pl. o výměře              
1 871 m2, parc. č. 93/91 ost. pl. o výměře 1 211 m2, parc. č. 94/5 ost. pl. o výměře 3 458 
m2, parc. č. 94/91 ost. pl. o výměře 502 m2, parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 3 981 m2, parc. 
č. 124/10 ost. pl. o výměře 3 924 m2, parc. č. 327/1 ost. pl. o výměře 641 m2, parc. č. 323/1 
ost. pl. o výměře 17 318 m2, parc. č. 323/2 ost. pl. o výměře 1 398 m2 a parc. č. 323/3 ost. 
pl. o výměře 774 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, parc. č. 516/1 ost. pl. o 
výměře 1 309 m2, parc. č. 341/15 ost. pl. o výměře 1 596 m2, parc. č. 328/26 ost. pl. o 
výměře 1 238 m2, parc. č. 326/1 ost. pl. o výměře 5 593 m2, parc. č. 328/28 ost. pl. o výměře 
412 m2, parc. č. 318/28 zahrada ost. pl. o výměře 382 m2, parc. č. 319/2 ost. pl. o výměře 
193 m2, parc. č. 329/4 ost. pl. o výměře 668 m2, parc. č. 318/11 ost. pl. o výměře 928 m2, 
parc. č. 319/1 ost. pl. o výměře 276 m2, parc. č. 534 ost. pl. o výměře 609 m2, parc. č. 532/2 
ost. pl. o výměře 1 202 m2, parc. č. 533 ost. pl. o výměře 2 033 m2, parc. č. 528 ost. pl. o 
výměře 1 179 m2, parc. č. 460/19 ost. pl. o výměře 4 237 m2, parc. č. 311/1 ost. pl. o výměře 
17 220 m2, parc. č. 311/12 ost. pl. o výměře 1 411 m2, parc. č. 318/24 orná půda o výměře 
125 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 691 m2, parc. č. 497/1 ost. pl. o výměře 6 013 m2 a 
parc. č. 532/1 ost. pl. o výměře 656 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 509/6 ost. 
pl. o výměře 286 m2, parc. č. 539/1 ost. pl. o výměře 1 910 m2, parc. č. 510/7 ost. pl. o 
výměře 234 m2, parc. č. 545/7 ost. pl. o výměře  2 116 m2, parc. č. 555/3 ost. pl. o výměře    
2 893 m2, parc. č. 555/7 ost. pl. o výměře 3 832 m2, parc. č. 545/6 ost. pl. o výměře 288 m2, 
parc. č. 545/9 ost. pl. o výměře 702 m2, parc. č. 548/7 ost. pl. o výměře 213 m2, parc. č. 
604/1 ost. pl. o výměře 2 504 m2, parc. č. 509/5 ost. pl. o výměře 775 m2, parc. č. 509/2 ost. 
pl. o výměře 4 448 m2, parc. č. 510/5 ost. pl. o výměře 484 m2, parc. č. 509/7 ost. pl. o 
výměře 453 m2, parc. č. 510/6 ost. pl. o výměře 821 m2, parc. č. 510/8 ost. pl. o výměře        
1 055 m2, parc. č. 535/31 ost. pl. o výměře 2 126 m2, parc. č. 518/10 ost. pl. o výměře         
1 601 m2, parc. č. 535/12 ost. pl. o výměře 884 m2, parc. č. 530/11 ost. pl. o výměře            
2 990 m2, parc. č. 525/6 ost. pl. o výměře 2 460 m2, parc. č. 525/19 ost. pl. o výměře       
490 m2, parc. č. 601/8 ost. pl. o výměře 2 898 m2, parc. č. 601/9 ost. pl. o výměře 4 038 m2, 
parc. č. 459/2 ost. pl. o výměře 810 m2, parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 1 240 m2, parc. č. 
461/1 ost. pl. o výměře 1 577 m2, parc. č. 600/2 ost. pl. o výměře 1 400 m2, parc. č. 357/20 
ost. pl. o výměře 818 m2, parc. č. 354 ost. pl. o výměře 2 323 m2, parc. č. 466/2 ost. pl. o 
výměře 569 m2, parc. č. 357/13 ost. pl. o výměře 552 m2 a parc. č. 475/2 ost. pl. o výměře    
1 244 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
FORCOM NET, s.r.o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 16) 
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 121/2 o výměře 26952 m2, parc. č. 121/5 o výměře 2596 m2, 
parc. č. 121/6 o výměře 8106 m2, parc. č. 121/7 o výměře 17005 m2, parc. č. 144/2 o 
výměře 12438 m2, parc. č. 144/3 o výměře 313 m2, parc. č. 608/18 o výměře 105 m2, parc. 
č. 608/25 o výměře 349 m2, parc. č. 612/28 o výměře 142 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, 
parc. č. 238/5 o výměře 822 m2, parc. č. 631/1 o výměře 26080 m2, parc. č. 637/2 o výměře 
1672 m2, parc. č. 1036/1 o výměře 12578 m2, vše ost. pl., parc. č. 1148 st. pl. o výměře     
496 m2, parc. č. 254/8 o výměře 3812 m2, parc. č. 257/12 o výměře 3827 m2, parc. č. 263/5 
o výměře 11216 m2, parc. č. 557/1 o výměře 9110 m2, parc. č. 559/3 o výměře 22791 m2, 
parc. č. 580/1 o výměře 20536 m2, parc. č. 590/1 o výměře 8722 m2, parc. č. 590/2 o 
výměře 3454 m2, parc. č. 590/3 o výměře 8857 m2, parc. č. 1062/1 o výměře 10782 m2, vše 
ost. pl., parc. č. 75/1 zahrada o výměře 756 m2, parc. č. 75/2 orná půda o výměře 438 m2, 
parc. č. 75/3 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 75/4 ost. pl. o výměře 154 m2, parc. č. 75/6 
zahrada o výměře 770 m2, parc. č. 75/9 orná půda o výměře 312 m2, parc. č. 75/10 orná 
půda o výměře 92 m2, parc. č. 185/3 o výměře 11031 m2, parc. č. 238/4 o výměře 2753 m2, 
parc. č. 1070 o výměře 5225 m2, parc. č. 1071/1 o výměře 18450 m2, parc. č. 1072 o 
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výměře 24097 m2,  parc. č. 635/1 o výměře1121 m2, parc. č. 561/6 o výměře 287 m2, parc. 
č. 238/3 ost. pl. o výměře 417 m2 , vše ost. pl.  v k.ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti 
RADIOKOMUNIKACE a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 23 840,- Kč, včetně DPH dle 
důvodové zprávy bod II. A) 18) 
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře 1 471 m2, pozemku 
parc. č. 809/9 ost. pl. o výměře 429 m2, parc. č. 809/19 ost. pl. o výměře 367 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  společnosti Projekt Wellnerova, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 19) 
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře 374 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti Projekt Wellnerova, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
19) 
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/11 o výměře 90 m2, kultury zahrada v k. ú. 
Lazce Janě Procházkové dle důvodové zprávy bod II. A) 23) 
 
36. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vedení 
plynovodu a plynovodního řádu na pozemku parc. č. 315/4 orná půda o výměře 1 417 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Smurfit Kappa Olomouc     
s. r. o. ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 25) 
 
37. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního potrubí na pozemku parc. č. 958/3 orná půda o výměře 4 795 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, na pozemcích parc. č. 913/42 orná půda o výměře 1 327 m2, parc. 
č. 913/57 ost. pl. o výměře 1 240 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, vše v k. ú. 
Nová ulice, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 a parc. č. 
276 ost. pl. o výměře 164 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch Vodovodu 
Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy bod II. A) 26) 
 
38. výpověď z nájmu nebytových prostor společnosti ZELOS, spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy II. B) 1) 
 
39. výpůjčku nebytových prostor o výměře 130 m2 v přízemí a 80 m2 v I. patře domu č.p. 
972 s pozemkem parc.č. 1116 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Jungmannova 25 Knihovně města Olomouce dle důvodové zprávy II. B) 5) 
 
40. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 
manželům Martě a Jiřímu Vaníčkovým dle důvodové zprávy II. B) 6) 
 
41. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7, 9 - garážové stání č. 16 o výměře 26,90 m2 
manželům Markovi a Michaele Kašparovým dle důvodové zprávy II. B) 7) 
 
42. úplatný pronájem trafostanice Michalská 2, Olomouc, o velikosti 22 m2 společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy II. B) 9) 
 
43. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 336,35 m2 v 1. NP v objektu MŠ 
Lužická č. p. 101, na pozemku parc.č. 565 zast. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti 
EUROGASTRO MORAVA s. r. o. za podmínky odkupu technologie před uzavřením nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod II. B) 12) 
 
44. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Karlu a Jindřišce 
Černohouzovým dle důvodové zprávy bod III. 14) 
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45. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. st. 525 zast. pl. a nádvoří o výměře    
141 m2, pozemku parc. č. 933/1 orná půda o výměře 128 m2 a části pozemku parc. č. 
933/14 zahrada o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému 
zájemci panu Ing. Jiřímu Rakušanovi dle důvodové zprávy bod III. 15) 
 
46. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Jindřichu a Miluši 
Drmolovým dle důvodové zprávy bod III. 19) 
 
47. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průjezdu přes pozemky parc. č. 
910/3 ovocný sad a parc. č. 910/6 ovocný sad (dle GP parc. č. 910/8), vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 22) 
 
48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 159/4 ost. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc panu Vojtěchu Petříkovi dle důvodové zprávy bod III. 30) 
 
49. havarijní rekonstrukci tzv. veřejné části kanalizační přípojky k objektu Žerotínovo nám. 
211/12, Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
50. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Nové rezidenční 
byty Hejčín, Olomouc, Horní Hejčínská“ - vodovodní řad a jednotná kanalizace, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a AIP-byty s.r.o. jako budoucím 
dárcem dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
51. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „RD k.ú. Droždín 
p.č. 199/4“ - prodloužení STL plynovodu, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a Ladislavem Vojtěchovským jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
IV. 4) 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Novostavba 
rodinného domu Lošov, parc. č. 273“ - prodloužení STL plynovodu, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a Jindřichem Andresem jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město 
panu Zefu Shkorretimu - 15m2, manželům Mgr. Libuši a Mgr. Drahomíru Mlčákovým - 15 m2, 
manželům Ladislavě a Aloisovi Hasalíkovým - 15 m2 a Fotografii, výrobnímu družstvu -       
15 m2  se sazbou nájmu 100,- Kč/m2/rok a s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové 
zprávy bod II. A) 20) 
 
54. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město 
o velikosti 77 m2 RK Invest s.r.o. za účelem provozování letní restaurace - zahradního 
posezení a zásobování kavárny dle důvodové zprávy bod II. A) 20) 
 
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 zast. pl. a nádvoří o výměře 15 m2, v k. ú. 
Olomouc - město Moravskému divadlu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21) 
 
2. souhlasí 
1. s umístěním informační vitríny na části pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha o výměře     
1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc SK UP Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 14) 
 
2. se změnou účelu nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1591/45 orná půda 
o výměře 800 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z účelu zemědělské obhospodařování 
na účel umístění přístřešku pro zemědělské stroje a užívání přístupové cesty panu Miroslavu 
Tichému dle důvodové zprávy bod II. A) 15) 
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3. s prodloužením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, parc. č. 
305 o výměře 5 104 m2 a parc. č. 324/142 o výměře 1 103 m2, vše v k.ú. Neředín ve 
vlastnictví pana Roberta Dvořáka a paní Renaty Dvořákové na dobu určitou 1 rok dle 
důvodové zprávy bod II. A) 17) 
 
4. po ukončení odpočtu investované částky z nájemného se stanovením sazby nájemného 
dle platných tabulkových sazeb pro galerie s uměním v nebytovém prostoru Horní náměstí 
20, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
 
5. s prodloužením smlouvy č.j. MAJ-PR/275/2004/Ha o výpůjčce nebytového prostoru o 
výměře 286 m2 v objektu Svatoplukova 11, č. p. 65 (bývalé kino Jiskra) v k.ú. Řepčín za 
účelem skladování divadelního fundusu do 14. 12. 2007 dle důvodové zprávy bod II. B) 4) 
 
3. nesouhlasí 
se zrušením věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 532/2 ostatní plocha v   
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 24) 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. občanského sdružení Duha TO Medvědi Olomouc o úplatný pronájem NP Masarykova tř. 
č. p. 736 (č. o. 19) o výměře 32,50 m2 v 1. PP, stojící na pozemku parc. č. st. 1034/1 zast. pl 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc (nebytová jednotka 736/12) dle důvodové 
zprávy bod I. 15) 
 
2. manželů Ing. Josefa a Haně Mackovým o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 481/5 
ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 
12) 
 
3. pana Pavla Pospíšila o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 
370 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 22) 
 
4. společnosti ZELOS, spol. s r. o. o úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře    
336,35 m2 v 1. NP v objektu MŠ Lužická č. p. 101, na pozemku parc.č. 565 zast. pl. v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 12) 
 
5. společnosti SMART Corporation, a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 79/29 
ost. pl. o výměře 972 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 13) 
 
6. společnosti K - stav stavební a. s. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 533/12 orná půda 
o výměře 52 773 m2 a parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 17) 
 
7. pana Ing. Ivana Hojgra, pana Viléma Hojgra, paní Petry Skopalové, pana Ing. Jana 
Hojgra, pana Jiřího Hojgra a paní Zuzany Mařákové o valorizaci nájemného od roku 1999 a 
úhradu nákladů daně z pozemků dle důvodové zprávy bod III. 18) 
 
8. paní Ireny Podzimné o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 
600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 20) 
 
9. manželů Petra a Jany Štýbnarových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1487/2 orná 
půda o výměře 1 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 27) 
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10. společnosti euro AWK, s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005 bod 
programu 2, bod II. A) 7 ve věci nevyhovění žádosti o souhlas s instalací velkoplošných 
reklamních panelů dle smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení v 
Olomouci na částech pozemků parc. č. 536/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše  v k. ú. 
Povel, parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín a  parc. č. 515/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
11. pana Pavla Děreše o revokaci usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006 bod programu 3, bod III. 
3) ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem pozemku parc. č. 883/14 orná půda o 
výměře 2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 11) 
 
5. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji části podniku v NP Polská 57, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
6. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005 bod programu 2, bod II. A) 7 ve věci nevyhovění 
žádosti o souhlas s instalací velkoplošných reklamních panelů dle smlouvy o podmínkách 
umístění a provozování reklamních zařízení v Olomouci uzavřené s firmou euro AWK, s. r. o. 
a schvaluje zveřejnění souhlasu s  instalací velkoplošných reklamních panelů na částech 
pozemků parc. č. 1051/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 385/7 
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 88/15 ostatní plocha o výměře 4 m2,  vše v k. ú. 
Povel, parc. č.776/1 orná půda  o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín a parc. č. 98/2 zahrada o 
výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
2. část usnesení RMO ze dne 11. 4. 2006 bod programu 2, bod II A) 6 ve věci výměry 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha o výměře 115 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc manželům Miroslavu a Evě Kubáčkovým a schvaluje výměru 
pronajímané části pozemku 67 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 13) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1.uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o 
výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manžely Alexandrem a Hanou Funkovými při 
kupní ceně ve výši 950,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemene uložení a 
provozování kabelů NN a práva průchodu k rozvaděči elektrického vedení na pozemku parc. 
č. 88/1 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného břemene přístupu k 
vodovodní přípojce a kanalizaci na pozemku parc. č. 88/1 ve prospěch SmOl dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1) 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o 
výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manžely Ing. arch. Petrem a Zdeňkem 
Leinertovými  při kupní ceně ve výši 950,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemene 
přístupu k vodovodní přípojce a kanalizaci na pozemku parc. č. 88/1 ve prospěch SmOl dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2) 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 265/313 orná půda o 
výměře 89 m2 (tj. za podmínky respektování vzdálenosti 9 m od obruby stávající vozovky) a 
část pozemku parc. č. 265/134 ost. pl. o výměře 160 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
se společností BOOS a. s. při kupní ceně ve výši 1 510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 
A) 3) 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/4 ost. pl. o 
výměře 374 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností Projekt Wellnerova, s. r. o. 
při kupní ceně ve výši 1 450,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 19) 
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5. odprodej části pozemku parc. č. 319/10 orná půda o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Ing. Svatopluku a Ing. Šárce Šůstkovým za kupní cenu ve výši 15 340,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 1) 
 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 1209 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Miroslavu Ženčákovi za kupní cenu ve výši 14 159,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 2) 
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 1291/2 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Ing. Aleši a Ing. Heleně Kilianovým za kupní cenu ve výši 4 650,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 3) 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 176/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Miroslavě Vyroubalovým za kupní cenu ve 
výši 2 650,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
9. odprodej části pozemku parc.č. st. 2305 zast.pl. a nádvoří o výměře 580 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc Vojenskému bytovému družstvu, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc 
za kupní cenu ve výši 307 980,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5) 
 
10. bezúplatný převod pozemků p. č. 136/76 o výměře 218 m2,  p. č. 136/68 o výměře       
250 m2, p. č. 173/4 o výměře 940 m2 vše orná půda v k. ú. Neředín z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 6) 
 
11. převod pozemku z vlastnictví Českých drah, a. s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 70. 000,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 7) 
 
12. odprodej pozemku parc. č. st. 776/41 zast. pl. o výměře 502 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. za kupní cenu ve výši 1 080,- Kč/m2, 
tj. 542 160,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10) 
 
13. odprodej pozemků parc. č. 910/2 zast. pl. o výměře 1 989 m2, parc. č. 910/3 ovocný sad 
o výměře 2 681 m2 a části pozemku parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře 5 099 m2, vše v     
k. ú. Slavonín panu Františku Jáchymovi za kupní cenu ve výši 606 510,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 22) 
 
14. výkup pozemků parc. č. 809/94 lesní pozemek o výměře 2 449 m2, parc. č. 809/95 lesní 
pozemek o výměře 776 m2 a parc. č. 809/237 lesní pozemek o výměře 976 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc z vlastnictví paní Emílie Vackové (ideální podíl 1/2), pana Jiřího 
Vacka (ideální podíl 1/4) a paní Marie Andresové (ideální podíl 1/4) do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 22 110,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
26) 
 
15. odprodej ideálního podílu 22/36 pozemku parc. č. st. 26/2 zast. pl. o výměře 70 m2 v     
k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Vladimíru a Boženě Janíkovým za kupní cenu ve 
výši 34 220,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 28) 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 247/11 ost. pl. o výměře 482 m2 a části pozemku parc. 
č. 558/2 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Stanislavu a 
Jindře Chloupkovým za kupní cenu ve výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 29) 
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17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 159/4 ost. pl. o 
výměře 26 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s panem Vojtěchem Petříkem při kupní 
ceně ve výši 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 30) 
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 159/4 ost. pl. o výměře 51 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc MUDr. Soni Procházkové a MUDr. Pavlíně Zaoralové za kupní cenu ve výši          
47 300,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 30) 
 
19. odprodej pozemku parc. č. st. 110/3 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 38 380,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 31) 
 
20. odprodej objektu bez čp./če., zemědělská stavba s pozemkem parc. č. st. 716 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Břetislavu Fišerovi, panu 
Janu Odstrčilovi a paní Janě Krejčí za kupní cenu ve výši 112 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 32) 
 
21. výkup pozemků pro účely investiční akce jako celek tj. komunikace III/4432 a záchytné 
parkoviště dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
22. podmínky při převodu pozemků dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
 
23. podmínky při převodu pozemků dle důvodové zprávy bod IV. 9) 
 
24. podmínky při převodu pozemků dle důvodové zprávy bod IV. 10) 
 
25. bezúplatný převod pozemků parc. č. 185/1 ostatní plocha o výměře 28.143 m2, parc. č. 
st. 2294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.103 m2, parc. č. st. 2295 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1.446 m2, parc. č. st. 2297 zastavěná plocha a nádvoří o výměře         
493 m2, parc. č. st. 2304 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, parc. č. st. 2352 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, parc. č. st. 2290 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 53 m2, parc. č. st. 2293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2, parc. č. st. 
2291 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, parc. č. st. 2289 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 119 m2, parc. č. st. 2292 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, vše 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2294, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2295, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2297, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2352, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2290, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2293, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2291, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2289, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2292, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2304, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 34) 
 
26. výkup pozemků parc. č. 701/2 o výměře 2 145 m2, parc. č. 701/7 o výměře 364 m2, parc. 
č. 701/8 o výměře 2 279 m2 a parc. č. 1468/10 o výměře 1 767 m2, vše ost. pl., v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc včetně staveb z vlastnictví společnosti Pozemní stavby- 
Panelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
200,- Kč/m2, tj. 1. 311 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 35) 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti ROSPOL s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 246/1 ost. pl. o 
výměře 205 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
2. žádosti pana Pavla Pospíšila o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 
370 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 22) 
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3. žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 1679/14 ostatní plocha o výměře 1113 m2, 
včetně stavby komunikace z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
4. žádosti pana Jana Zbirovského o odprodej části pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní 
porost o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 11) 
 
5. žádosti manželů Zdeňka a Anny Kroutilových o odprodej části pozemku parc. č. 1721/31 
ost. pl. o výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 1721/1 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12) 
 
6. žádosti společnosti SMART Corporation, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 79/29 ost. 
pl. o výměře 972 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
13) 
 
7. žádosti manželů Karla a Jindřišky Černohouzových o odprodej části pozemku parc. č. 
933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
14) 
 
8. žádosti pana Ing. Jiřího Rakušana o odprodej pozemku parc. č. st. 525 zast. pl. a nádvoří 
o výměře 141 m2, pozemku parc. č. 933/1 orná půda o výměře 128 m2 a části pozemku 
parc. č. 933/14 zahrada o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 15) 
 
9. žádosti paní Květuše Novotné a paní Dany Skopalové o směnu pozemků parc. č. 416/31 
orná půda o výměře 5 034 m2 a parc. č. 416/30 orná půda o výměře 4 218 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve spoluvlastnictví paní Květuše Novotné a paní Dany Skopalové za 
pozemek parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16) 
 
10. žádosti společnosti K - stav stavební a. s. o odprodej pozemků parc. č. 533/12 orná půda 
o výměře 52 773 m2 a parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 17) 
 
11. žádosti pana Ing. Ivana Hojgra, pana Viléma Hojgra, paní Petry Skopalové, pana Ing. 
Jana Hojgra, pana Jiřího Hojgra a paní Zuzany Mařákové o výkup pozemku parc. č. 385/6 
ost. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 18) 
 
12. žádosti manželů Ing. Jindřicha a Miluše Drmolových o odprodej části pozemku parc. č. 
434 zahrada o výměře 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
19) 
 
13. žádosti paní Ireny Podzimné o odprodej části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 
600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 20) 
 
14. žádosti společnosti EverLift spol. s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 108/8 zahrada o 
výměře 542 m2, parc. č. 245/1 ost. pl. o výměře 332 m2 a parc. č. 245/2 ost. pl. o výměře 
173 m2, parc. č. st. 1709 zast. pl. a nádvoří o výměře 75 m2, parc. č. st. 1707 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 52 m2, parc. č. 108/9 zahrada o výměře 53 m2, parc. č. 108/7 zahrada o 
výměře 172 m2, parc. č. 125/15 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 125/16 ost. pl. o výměře     
3 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do dořešení majetkoprávních vztahů k 
území dle důvodové zprávy bod III. 23) 
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15. žádosti společnosti ZENMEX s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 108/8 zahrada o 
výměře 542 m2, parc.č. 245/1 ost. pl. o výměře 332 m2, parc. č. 245/2 ost. pl. o výměře     
173 m2, parc. č. st. 1709 zast. pl. a nádv. o výměře 75 m2, parc. č. st. 1707 zast. pl. a nádv. 
o výměře 52 m2, parc. č. 108/9 zahrada o výměře 53 m2, parc. č. 108/7 zahrada o výměře 
172 m2, parc. č. 125/15 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 125/16 ost. pl. o výměře 3 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do dořešení majetkoprávních vztahů k území dle 
důvodové zprávy bod III. 24) 
 
16. žádosti společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. o bezúplatný převod 
přístřešků a čekáren MHD z vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 25) 
 
17. žádosti manželů Petra a Jany Štýbnarových o odprodej pozemku parc. č. 1487/2 orná 
půda o výměře 1 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 27) 
 
18. žádosti pana Ing. Miroslava Tichého o odprodej pozemků parc. č. 894/70 ost. pl. o 
výměře 80 m2 a parc. č. 910/21 orná půda o výměře 785 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 33) 
 
19. žádosti pana Pavla Děreše o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006 bod programu 
4, bod 11 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. 883/14 orná půda o 
výměře 2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 11) 
 
20. žádosti manželů Zdenka a Zdenky Tomanových o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 6. 
2006 bod programu 4, bod 3 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 
619 ost. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 12) 
 
21. žádosti manželů Štěpána a Jany Grygárkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
19. 5. 2006, bod programu 6, bod 28 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku 
parc. č. 761/4 ost. pl. o výměře 292 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod IV. 14) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. nesouhlasit s bezúplatným převodem nemovitostí dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
2. souhlasit se závazkem dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
 
3. souhlasit se zněním darovací smlouvy dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
budoucí směnnou smlouvu na pozemky parc.č. 732/4 ostatní plocha o dotčené výměře cca 
350 m2 a parc.č. 732/11 ostatní plocha o dotčené výměře cca 127 m2, vše v k.ú. Hodolany, 
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obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 991 v podílovém spoluvlastnictví Otakara Wittnera 
(id. 1/3) za spoluvlastnický podíl ideální 1/3 statutárního města Olomouc na pozemku parc.č. 
90/14 zahrada o výměře 413 v k.ú. Olomouc-město, jak je zapsáno na LV č. 10001, bez 
cenového doplatku, dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 50/18 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k.ú. 
Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,  z něhož id. 1/2 je ve spoluvlastnictví Vladimíra 
Širokého a id. 1/2 v SJM Vladimíra Širokého a Edity Široké, za kupní cenu 47.700,-Kč, dle 
bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene odpovídajícího právu chůze a 
jízdy na pozemcích parc.č. 503/2 ostatní plocha, parc.č. 1970/3 ostatní plocha a parc.č. 
1970/29 ostatní plocha, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, v současné době ve 
vlastnictví společnosti Subterra, a.s., ve prospěch společnosti Subterra, a.s. a každého 
dalšího vlastníka pozemku parc.č. st. 881 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene průjezdu a 
průchodu pro veřejnost a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc. č. 254/4 ostatní plocha o 
výměře 1883 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 75 ve vlastnictví 
České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., ve 
prospěch statutárního města Olomouce za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu č. 4 
důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
souhlasit s neplatností právního úkonu, a to kupní smlouvy  na pozemky parc. č. 1687/3 
ostatní plocha o výměře 62 m2, pozemek parc. č. 1687/4 ostatní plocha o výměře  672 m2, 
pozemek parc. č. 1687/5 ostatní plocha o výměře 296 m2, pozemek parc. č. 1678/58 orná 
půda o výměře 28 796 m2, pozemek parc. č. 1688/1 orná půda o výměře 822 m2, pozemek 
parc. č. 1689/2 orná půda o výměře 73 m2 a pozemek parc. č. 1690/2 orná půda o výměře 
179 m2, vše  k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, původně ve vlastnictví manželů 
Bartošových, jak bylo zapsáno na LV č. 989 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc, nyní ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jak je 
zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, dle podmínek bodu č. 5 důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření dohody o vybudování parkoviště mezi statutárním městem Olomouc a společností 
CPI - Hotels, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, v souvislosti se stavbou „Jeremenkova - 
přednádražní prostor IV. a V. etapa“, dle bodu č. 6 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
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4 Majetkoprávní záležitosti - „Pražská - východ - I.  etapa“ -  
informace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.2 
 
 
5 Veřejná zakázka č.629,  komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.  
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
6 Veřejná zakázka č.650, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy, 
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách.  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
7 Veřejná zakázka č.639, zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm a) zákona  č. 137/2006 Sb. zrušení veřejné zakázky s 
názvem „Čechovy sady  - rekonstrukce hřiště , sociální zařízení“ archivní číslo 639. 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka č.652 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Čechovy sady  - rekonstrukce hřiště, sociální 
zařízení II.“ archivní číslo 652. 
 
2. pověřuje 
- primátora k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 3 s Matelou Martinem dle důvodové zprávy 
bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Janošíková Leona, Jiráskova 10, Olomouc 
Kadula Tomáš, Sladkovského 1A, Olomouc 
Habrdová Gloria, Peškova 2, Olomouc 
Pospíšil Jan, Topolová 4, Olomouc 
Šulcová Božena, Topolová 6, Olomouc 
Molnár Ladislav, U Letiště 6, Olomouc 
Babor Patrik, Baborová Pavlína, Zikova 15, Olomouc 
Krupička Jaromír, Černá cesta 3, Olomouc 
Fojtíková Lucie, Fojtík  Luděk, Kosmonautů 16, Olomouc 
Macháček Jaroslav, Černá cesta 17, Olomouc 
Vojtek Petr, Vojtková Miroslava, Černá cesta 13, Olomouc 
Švancerová Lenka, Černá cesta 13, Olomouc 
Spišiaková Jitka, Spišiak Roman, Černá cesta 7, Olomouc 
Novotná Dana, Černá cesta 13, Olomouc 
Szkanderová Lydie, Dolní nám. 6, Olomouc 
Haviarová Drahoslava, Polit. vězňů 2, Olomouc 
Růžičková Hana, Dolní nám. 2, Olomouc 
FN Olomouc, Školní 1, Olomouc 
Opavská Marcela, Balbínova 9, Olomouc 
Pančochová Radoslava, Černá cesta 19, Olomouc 
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Javorek Pavel, Černá cesta 33, Olomouc 
Kiš Josef, Kišová Petra, Černá cesta 18, Olomouc 
Strouhalová Alena, Tř. Svornosti 1, Olomouc 
Mižikár Josef, P.Přichystala 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Petrová Nataša a Petr Ján, Černá cesta 29, Olomouc 
Sporysz Zdeněk, Dukelská 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
Švancarová Zdena, J.Nálevky 11, Olomouc 
Kováč Luboš, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
      d) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Kohnová Anežka, P.Přichystala 68, Olomouc 
Elgnerová Libuše, P.Přichystala 68, Olomouc 
Dintrová Dobroslava, Peškova 1, Olomouc 
Ing. Zavadil Miroslav,  Fischerova 6, Olomouc 
Körnerová Anna, Fischerova 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 d) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
      a) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na dobu určitou 2 roky: 
Naděžda Nováková, Dolní náměstí 30, Olomouc 
Martin Crha a Crhová Petra, Černá cesta 15, Olomouc 
Ivan Šafář a Šafářová Blanka, Černá cesta 15, Olomouc 
Libor Žák a Žáková Michaela, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a)    
      b) nájemní smlouva, která bude prodloužena na dobu určitou 1 roku: 
Zdenka Hynštová, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 b) 
 
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy  z  důvodu přechodu nájmu: 
Dominik Králík, Politických vězňů 2, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 4)  
 
4. změna nájemce: 
U Letiště 8, Olomouc,  velikosti 1+2, č.b. 9 s Mazúrovou Jindrou dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se Zdeňkem a Libuší Poubovými dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Josefem a Marií Wittkovými dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Antoníčkovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
11 Bytové družstvo Jiráskova - garáže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem řešení garáží dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 1223, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře        
290 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění podmínek výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 410/9, zahrada,             
o výměře 89 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod I/2 str. 2, 3, 4 
 
4. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 410/9, zahrada, o výměře 89 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/2 str. 2, 3, 4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu číslo GP č. 1552-175/2006 předem 
určenému zájemci panu Lubomíru Bortlovi, za kupní cenu 8 722,- Kč dle důvodové zprávy 
bod I/3 str. 4, 5 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu číslo GP č. 1552-175/2006 předem 
určenému zájemci paní Věře Holišové, za kupní cenu 4 758,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/3 str. 4, 5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu číslo GP č. 1552-175/2006 předem 
určenému zájemci panu Jaroslavu Kadalovi, za kupní cenu 4 758,- Kč dle důvodové zprávy 
bod I/3 str. 4, 5 
 
8. schvaluje 
výpověď smlouvy o nájmu  části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 14,80 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené mezi  statutárním městem 
Olomouc a panem Františkem Kupkou dle důvodové zprávy bod I/3 str. 4, 5 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jitky Vondráčkové o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 364/16, zahrada,       
o výměře 273 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/4 str. 5, 6, 7 
 
10. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 820, zahrada, o výměře   
286 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené dne 15. 1. 2003 mezi statutárním 
městem Olomouc,  jako pronajímatelem a manžely Janem a Drahomírou Slámovými, 
manžely Pavlem a Helenou Bartošovými, manžely Karlem a Alžbětou Klepáčovými, manžely 
Vladislavem a Marií Krejčiříkovými, manžely Eduardem a Lenkou Novotnými a Josefem 
Víchou, jako nájemci dle důvodové zprávy bod I/5 str. 7, 8 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 820, zahrada, o výměře 286 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako pronajímatelem a manžely 
Janem a Drahomírou Slámovými, manžely Pavlem a Helenou Bartošovými, Hanou 
Zábojníkovou, Janou Zbořilovou, manžely Eduardem a Lenkou Novotnými a Josefem 
Víchou, jako nájemci, na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní dobou za nájemné 5,-
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I/5 str. 7, 8 
 
12. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 187, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 602, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, a o sjednání předkupního práva k těmto pozemkům, uzavřené dne 13. 10. 
1994 mezi městem Olomouc a manžely Věrou a Doc. MUDr. Ivo Stárkovými a manžely 
Jarmilou a Milanem Kovačičovými, jako nájemci dle důvodové zprávy bod I/6 str. 8, 9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Miroslava Nováka ve věci prodeje ideální devítiny pozemku parc. č. 75/54, k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/7 str. 9, 10, 11 
 
14. revokuje 
své usnesení bod 12 část 7 ze dne 6. 6. 2006 ve věci prodeje pozemku parc. č. 75/54, k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 
parc. č. 75/54, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, jednou ideální devítinou Dopravnímu 
podniku města Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- Kč, jednou ideální devítinou 
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Veronice Karchňákové za kupní cenu 300 000,- Kč, jednou ideální devítinou MUDr. Kamilu 
Vysloužilovi za kupní cenu 200 013,- Kč, jednou ideální devítinou Martinovi Kernovi za kupní 
cenu 184 500,- Kč, jednou ideální devítinou Petře Michalíkové za kupní cenu 182 500,- Kč, 
jednou ideální devítinou Martině Petrželové za kupní cenu 176 500,- Kč, jednou ideální 
devítinou Zuzaně Skálové za kupní cenu 145 027,- Kč, jednou ideální devítinou Hildegardě 
Hutkové za kupní cenu 131 200,- Kč, jednou ideální devítinou manželům Drahomíře a 
Zdeňkovi Mikušovým za kupní cenu 131 000,- Kč dle důvodové zprávy bod I/7 str. 9, 10, 11 
 
15. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 75/54 ve prospěch 
jednotek č. 643/1 - č. 643/26 a č. 643/101, č. 643/102 a č. 643/103 v domě č. p. 643, s 
pozemkem parc. č. st. 818, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle geometrického plánu 
č. 859-002/2006 dle důvodové zprávy bod I/7 str. 9, 10, 11 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 778/11 v domě č. p. 778 (Kpt. Nálepky 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 418/9781 na společných částech domu č. p. 778 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 418/9781 na pozemku parc. č. st. 1071/2, zast. pl., o výměře 287 m2, a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 418/19292 na pozemku parc. č. 518, ost. pl., vše v   
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci - Klub českých turistů, odbor 
112204 ,,Modré slunce“, za kupní cenu celkem 15.362,- Kč, za jednotku 7.203,- Kč, pozemky 
1.593,- Kč a náklady 6.566,- Kč dle důvodové zprávy bod II/1 str. 12, 13 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 599/8 v domě č. p. 599 (Wellnerova 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 153/5753 na společných částech domu č. p. 599 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 153/5753 na pozemku parc. č. st. 685, zast. pl. o výměře 366 m2, vše v  
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou neveřejné dražby mezi všemi vlastníky jednotek 
domu č. p. 599 (Wellnerova 6), vyvolávací cena je ve výši 167.218,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/2 str. 13, 14 
 
18. revokuje 
své usnesení č. 15 část 5 ze dne 11. 9. 2006 ve věci prodeje jednotky č. 927/17 a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č. 927/17 v domě č. p. 
924, 925, 926 a 927  (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
670/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 670/25469  na pozemku parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4,  
zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
MUDr. Ivaně Exlerové, Masarykova 22, Olomouc, za kupní cenu ve výši  202 864,- Kč,         
(z toho cena za  NP 176 162, - Kč, cena za pozemek  20 480,-  Kč,  náklady  6 222,- Kč) dle 
důvodové zprávy bod II/3 str. 14, 15 
 
19. revokuje 
své usnesení č. 15 část 6 ze dne 11. 9. 2006 ve věci prodeje jednotky č. 927/18  a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č.  927/18 v domě č. p. 
924, 925, 926 a 927  (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
910/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  910/25469  na pozemku parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4,  
zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
MUDr. Ladislavu Korotvičkovi, Neředínská 23a, Olomouc, za kupní cenu ve výši 272 353,-  
Kč, (z toho cena za NP 236 946, - Kč, cena za pozemek  27 817,- Kč, náklady 7 590, -Kč) 
dle důvodové zprávy bod II/4 str. 15, 16 
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20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 18/10 v domě č. p. 18  (Dolní nám. 48) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4050/8283 na společných částech domu č. p. 18 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  4050/8283  na pozemku parc. č. st. 441,  zast. pl., o výměře 459 m2, vše 
v k. ú. Olomouc město , obec Olomouc, oprávněnému nájemci Miloslavu Malíkovi za kupní 
cenu 1 040 000,-Kč, z toho jednotka  935 869,-Kč, pozemek 96 541,-Kč, náklady 7 590,-  Kč 
dle důvodové zprávy bod II/5 str. 16, 17 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 18/9 v domě č. p. 18  (Dolní nám. 48) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1366/8283 na společných částech domu č. p. 18 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  1366/8283  na pozemku parc. č. st. 441,  zast. pl., o výměře 459 m2, vše 
v k. ú. Olomouc město , obec Olomouc,  oprávněnému nájemci Doma - R s.r.o., Ostružnická  
č. 331/18, Olomouc , za kupní cenu ve výši  2 160 000,-  Kč ,  z toho za nebytovou  jednotku  
1 822 786,- Kč,  pozemek 322 521,-  Kč,  14 693,-  Kč dle důvodové zprávy bod II/6 str. 17, 
18 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc,  
oprávněnému nájemci Václavu Peitzovi  a PhDr. Karlu Drlíkovi , za kupní cenu ve výši       
520 000,- Kč, z toho jednotka  459 346, - Kč, cena pozemku 57 594,- Kč, náklady 3 060,-   
Kč dle důvodové zprávy bod II/7 str. 18 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/2 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1261/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1261/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, 
a pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, oprávněnému nájemci J.V.G.LIVEX spol. s r.o., Olomouc za kupní cenu ve výši    
1 260 000,-  Kč, z toho jednotka  1 227 779, - Kč, pozemek 25 433,-  Kč, náklady 6 788,-  Kč 
dle důvodové zprávy bod II/8 str. 19 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Petru Brodovi za kupní cenu ve výši  76 044,- Kč, z toho za jednotku  
57 922, - Kč, za pozemek  17 208,-  Kč, náklady   914,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9 str. 
19, 20 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/4 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 221/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  221/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast. pl. o výměře 423 m2 vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc,  
oprávněnému nájemci Pavlu Nohálovi, za kupní cenu ve výši  101 247 ,- Kč, z toho jednotka  
78 096, - Kč, pozemek  21 983,- Kč,  náklady 1 168,- Kč dle důvodové zprávy bod II/10 str. 
20, 21 
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26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/5 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 678/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  678/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2 , zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Česká Pošta, s.p., se sídlem Praha 3, Olšanská 38/9, odštěpný závod  
Severní Morava , Poštovní 1368, Ostrava, za kupní cenu ve výši  1 630 000,- Kč, z toho  
jednotka  1 558 977, -  Kč,   pozemek  67 441,-  Kč ,  náklady   3 582,-  Kč dle důvodové 
zprávy bod II/11 str. 21 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/6 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 738/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  738/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
PhDr. Janu  Vilhelmovi za kupní cenu ve výši  625 000,-Kč, z toho za jednotku  548 578, -  
Kč, za  pozemek  73 410,- Kč , náklady  3 012,- Kč dle důvodové zprávy bod II/12 str. 21, 22 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/8 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 119/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  119/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2,     
a pozemku parc.č. st. 138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, oprávněnému nájemci Miroslavu  Herentinovi ,  za kupní cenu ve výši 49 245,-Kč, 
z toho  za jednotku   36 779 , -  Kč, za   pozemek 11 837,- Kč, náklad 629,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/13 str. 22, 23 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/9 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 91/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  91/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2,    
a pozemku parc.č. st. 138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, oprávněnému nájemci Janu Šalmanovi  za kupní cenu ve výši 70.000,- Kč, z toho 
jednotka 60.461,- Kč, pozemek  9 051,-Kč, náklady 481,- Kč dle důvodové zprávy  bod II/14 
str. 23 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení  ZMO ze dne 1. 3. 2002 bod 8 část 27 ve věci prodeje nebytové jednotky 
spoluvlastníkům domu Masarykova 22 za kupní cenu ve  výši 102.834,- Kč a schválit prodej 
nebytové jednotky číslo 765/16 v domě č. p. 765, se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 
7700/200748 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
7700/200748 na pozemku parc. č. st. 1051, o výměře 581 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 765, Masarykova tř. 22, 
Olomouc, za kupní cenu celkem 112.830,- Kč, z toho za jednotku 93.632,- Kč, za pozemek 
7.688,- Kč a náklady 11.510,- Kč dle důvodové zprávy bod II/15 str. 23, 24 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005 bod 5, část 75, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
1077/32 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a Kaštanová 
27), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na společných částech domu č. p. 
1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na  
pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2,  parc. č. st. 1350, zast. pl., o výměře 
427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl., o výměře 
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682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a schválit prodej nebytové jednotky č. 
1077/33 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a Kaštanová 
27), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na společných částech domu č. p. 
1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na  
pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2,  parc. č. st. 1350, zast. pl., o výměře 
427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl., o výměře 
682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek na ulici Kaštanová  č. p.  1077/27, na ulici Dr. Milady Horákové č. p. 1078/19, č. p. 
1079/21 a č. p. 1080/23 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 33 923,50Kč, z toho za jednotku 
25 560,- Kč, pozemek 1 050,- Kč, náklady  7 313,50 Kč dle důvodové zprávy bod II/16 str. 
24, 25 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO č. 8 bod 39, ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 573/24 v 
domě č. p. 573 (Stiborova 8) a schválit prodej nebytové jednotky č. 573/24 v domě č. p. 573 
(Stiborova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na společných částech 
domu č. p. 573 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na pozemku parc. č. st. 
1016, zast, pl., o výměře 255 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Stiborova 573/8, Olomouc - Neředín, za kupní cenu celkem 47.144,- Kč,    
z toho jednotka 40.196,- Kč, pozemek 1.060,- Kč a náklady 5.888,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/17 str. 25, 26, 27 
 
33. revokuje 
část svého usnesení ze dne 11. 9. 2006 bod 15 část 2 doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej nebytové jednotky č. 693/32 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1616/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  1616/63880  na pozemku parc. č. st.  882,  zast. pl.,    
o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc , oprávněnému nájemci Ing. 
Miroslavu Šitavancovi za kupní cenu ve výši  1.560.000,-Kč,-  z toho  cena za NP 
1.469.622,-  Kč, venkovní úpravy   12 965, - Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a    
68 198,-  Kč , náklady 9 215,-Kč dle důvodové zprávy bod II/18B str. 27, 28, 29 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti  Jazz club spol. s. r. o. a občanskému sdružení Spolek přátel 
olomouckého jazzu ve věci odkoupení nebytových prostor v domě č. p. 551 (Sokolská 48) s 
pozemkem parc. č. st. 42/2 zast. pl. o výměře 1 155 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II/19 str. 29, 30 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č.p. 522 ( 8. Května 5) s pozemkem parc. č. st. 70  zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře  454 m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc manželům Jaroslavě a 
Bohumilu  Zatloukalovým, za kupní cenu ve výši  3 501 980,-Kč, z toho jednotka 2 147 120,- 
Kč, pozemek 1 336 610,-Kč, náklady 18 250,- Kč dle důvodové zprávy bod II/20A str. 30, 31 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 338 (Ostružnická 32) s pozemkem parc. č. st. 287 zast.pl., o výměře      
430 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům po jednotkách 
za kupní ceny vypočtené dle  ,,Pravidel“ a dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a dle důvodové 
zprávy bod II/21 str. 31, 32, 33 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 21. 9. 2004 bod 8, část 87 ve věci prodeje domu č. p. 529 (Nálevkova 11) s 
pozemkem parc. č. st. 676/4, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a schválit prodej 
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domu č. p. 529 (Nálevkova 11) s pozemkem parc. č. st. 676/4, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Nálevkova 11, za kupní ceny dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod II/22 str. 33 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1167/2 v domě č. p. 1167 (Purkyňova 1A) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 6133/29927 na společných částech domu č. p. 164 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 6133/29927 na pozemku parc. č. st. 396/2, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, Zuzaně a Tomáši Drhlíkovým, za kupní cenu ve výši 67.312,- Kč, z toho za 
jednotku 62.930,- Kč, za pozemek 2.684,- Kč, náklady 1.698,- Kč. dle důvodové zprávy bod 
III/1 str. 34 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1002/7 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. 
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 575/77747 na 
společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 575/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
vše v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc, paní Janě Žákové, za kupní cenu ve výši 78.288,- Kč, 
z toho za jednotku 75.725,- Kč, za pozemek 1.049,- Kč, náklady 1.514,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/2 str. 35 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/21 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zast. pl. o výměře 891 m2, vše v  
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Petře Benešové, za kupní cenu 
celkem 45.227,- Kč, z toho za jednotku 42.208,- Kč, za pozemek 2.112,- Kč, náklady 907,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 36 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 9, bod 27 ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje bytové jednotky č. 192/8 v 
domě č. p. 191, 192 (Norská 23, 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 385/13166 na 
společných částech domu č. p. 191, 192 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  
385/13166  na pozemku parc. č. st. 222, 223, zast. pl., o výměře 258 m2, 258 m2,vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III/4 str. 37, 39 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit prodej bytové jednotky č. 192/8 v domě č. p. 191, 192 (Norská 23, 25) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 385/13166 na společných částech domu č. p. 191, 192 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  385/13166  na pozemku parc. č. st. 222, 223, 
zast. pl., o výměře 258 m2, 258 m2,vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci panu Antonínu Rektoříkovi, za kupní cenu celkem 67.179,- Kč, z toho za jednotku 
65.248,- Kč, za pozemek 1.350,- Kč a náklady 581,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str. 37, 
38 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 339/15 v domě Polívkova 5, obec 
Olomouc, Janu Lužnému, a to do 31.1.2007 dle důvodové zprávy bod IV/1 str. 38 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č.1001/8 v domě I. P. Pavlova 32, 34, 
36, 38, 40, 42, obec Olomouc, Pavlu a Drahomíře Moravčíkovým, a to do 31.12.2006 dle 
důvodové zprávy bod IV/2 str. 38, 39 
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45. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení věcného břemene práva průchodu přes část domu č. p. 142 s 
pozemkem parc. č. st. 559 ve prospěch domu č. p. 143 s pozemkem parc. č. st. 560, vše v  
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, a to mezi statutárním městem Olomouc a vlastníky 
domu č. p. 143 s pozemkem parc. č. st. 560 manžely Jaroslavou a Ing. Oldřichem 
Svobodovými dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 39 
 
46. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva průchodu přes část domu č. p. 141 s pozemkem parc. č. st. 
558 a č. p. 142 s pozemkem parc. č. st. 559 ve prospěch domu č. p. 143 s pozemkem parc. 
č. st. 560, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 39 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Foretových ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/2 v domě 
Nešverova 1 a trvat na původní kupní ceně ve výši 153 801,-Kč, z toho jednotka 147 774,- 
Kč, pozemek 5 321,- Kč , náklady 707,- Kč dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 40, 41 
 
48. schvaluje 
uznání faktur dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod IV/5 str. 41 
 
49. schvaluje 
uznání zálohové faktury a vrácení II. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 3 v domě Tř. 
Svornosti 31, Olomouc, paní Mgr. Haně Petrlové dle důvodové zprávy bod IV/6 str. 41 
 
50. schvaluje 
proinvestování II. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod IV/7 str. 42 
 
51. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod IV/8 str. 42 
 
52. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytových jednotek č. 404/7, 404/8, 404/9, 404/10 v domě č. p. 404 (Riegrova 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  4597/13250 na společných částech domu č. p. 404 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti  4597/13250 na pozemku parc. č. st.  382, zast. pl.,  
o výměře 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 4 700 
000,-Kč,  kupujícím Moravel, a.s. za podmínky, že bude uzavřeno  věcné břemeno užívání 
na dobu 20 let  prostor vymezených prohlášením vlastníka jako jednotka č.  404/10  v domě 
č. p. 404 (Riegrova 5)  pro  BILLARD CLUB, Olomouc, dle  dodatku důvodové zprávy bod 1, 
str. 1, 2, 3, 4. 
 
53. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 20. 6. 2006 bod č. 7 část. 7 a schválit prodej domu č.p. 615 ( Tř. 
Svobody 25) s pozemkem parc.  č.  st. 378/2, zast.pl. a nádvoří o výměře 684 m2 a pozemku 
parc.č. st. 378/3 zast.pl. o výměře  462 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dodatku důvodové zprávy. 
 
54. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
revokovat své usnesení č. 6 část 49 a schválit prodej nebytové jednotky č. 693/35 v domě 
č.p. 693 ( Nešverova 1 ) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 140/63880 na společných 
částech domu č.p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 140/63880 na pozemku 
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parc.č. 882 zast.pl., o výměře 2 215 m2, vše v k.ú. Olomouc- město, obec Olomouc, nájemci 
ONYX engineering, spol. s.r.o., Olomouc za kupní cenu ve výši  80 000,-Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 3 str. 5,6. 
 
55. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 507/1 v domě č.p. 507 ( Velkomoravská 55 ) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 724/23568 na společných částech domu č.p.507, 508, vše v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc Luďku Svobodovi, dle dodatku důvodové zprávy bod 4 str. 
6.  
 
56. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle dodatku důvodové zprávy  bod 5 str. 6, 5 . 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6 
 
 
13 Plán oprav a investic SNO, a.s. 2006 - úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s použitím čerpání úspory investičních akcí SNO, a.s. na rok 2006 ve výši 721 tisíc korun na 
realizaci akce Statické zajištění objektu Horní nám. 21 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7 
 
 
14 Olomoucká kina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finanční částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zakomponovat do návrhu rozpočtu 2007 příspěvek ve smyslu důvodové zprávy 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
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15 Rozpočtové zm ěny roku 2006 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B 
včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle 
předložené důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B včetně 
dodatku č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny odboru správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 9.1 
 
 
17 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle důvodové zprávy 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 9.2 
 
 
18 Rozpočtové zm ěny odboru správy - mzdy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 9.3 
 
 
19 Rozpočtové zm ěny - Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu pro Moravské divadlo Olomouc vyplývající z důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 9.4 
 
 
20 EVVO - složení realiza čního týmu, realizace projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení realizačního týmu, odpovědnost jeho členů a navržené řešení  způsobu finančních 
operací nutných pro včasné a kvalitní plnění projektu „ Informační centra EVVO ( Přírodě 
Olomouckého kraje )“  
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3. ukládá 
zajistit plnění projektu dle stanovených odpovědností pro jednotlivé pracovníky realizačního 
týmu a dle smluvně stanovených podmínek poskytovatelem dotace 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
předložit zastupitelstvu návrh na přenesení pravomocí k finančním operacím nutným pro 
zajištění včasného převodu finančních prostředků pro projekt dle smluvně stanovených 
podmínek poskytovatelem dotace a dle důvodové zprávy, část 4. 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
21 Plán investic 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
ZMO na jednání 13. 10. 2006 schválit postup dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
22 Příprava projekt ů pro nové plánovací období EU 2007 - 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projektovou přípravu projektů (uvedených v bodech 1.1 až 1.16 důvodové zprávy) dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zahájením přípravy projektů (uvedených v bodech 2.1 až 2.10 a v bodě 3 důvodové 
zprávy) 
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4. ukládá 
předložit podrobný postup přípravy vybraných projektů z části 2 a 3 důvodové zprávy 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
předložit RMO návrh na složení projektových týmů k jednotlivým schváleným projektům 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
23 Pořízení změny č.XVIII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 13.10.2006 DZ o pořízení změny č.XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit pořízení změny č.XVIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy DZ 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
24 Závěrečné vyú čtování projektu IKT  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ekonomickému odboru ihned provést převedení prostředků do rozpočtu města a zrušení 
zvláštního účtu projektu č. 20183-1801731369/0800 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
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25 Audity projekt ů Phare 2003/II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním zpráv z auditu projektů financovaných z programu Phare 2003/II 
 
3. ukládá 
předložit zprávy z auditu projektů financovaných z programu Phare  2003/II Zastupitelstvu 
města Olomouce ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
26 Památník jugoslávských vojín ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit možnosti dotace z Evropských strukturálních fondů nebo finančních prostředků 
Ministerstva obrany ČR na obnovu památníku 
T: prosinec 2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
27 MEMO - smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním předloženého návrhu „Grantové smlouvy s vícenásobným příjemcem“ Komise 
evropského společenství - generálního direktoriátu pro informační společnost a média o 
poskytnutí finanční podpory na projekt MEMO v rámci programu eTEN a následným 
podpisem smlouvy  
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3. ukládá 
podepsat „Grantovou smlouvu s vícenásobným příjemcem“ Komise evropského společenství 
- generálního direktoriátu pro informační společnost a média o poskytnutí finanční podpory 
na projekt MEMO v rámci programu eTEN.  
T: 16.10.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18 
 
 
28 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Společnosti pro ranou péči na Dolním nám. 
před domem č.o. 36, Po - Pá - 21.00 hod., v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zaměstnanců a zákazníků f. SEOB WOOD CZ 
s.r.o. a f. BENEFITA s.r.o. v ul. Žilinská před domem č.o. 3 v souladu s důvodovou zprávou 
ad B) 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 1M8 1469 v ul. Svornosti - na chodníku 
před domem č.o. 7 v souladu s důvodovou zprávou ad C) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
29 Změny JŘ od 10. 12. 2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů k 10. 12. 2006 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu názvu zastávky na „Holická, křižovatka“ a sjednocení názvů zastávek dle důvodové 
zprávy ad D2) 
 
4. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
30 Tarifní dohoda  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu 
T: 16.10.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
31 Dotace povode ň 2006 - schválení smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit dodatek smlouvy ke schválení na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
32 Veřejná finan ční podpora v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle upravené důvodové zprávy v případě žádosti č. 18 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce - žádost č.18 
a předložit na nejbližší jednání ZMO 
T: 16.10.2006 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
předložit žádosti č.19 a č.20  na jednání zastupitelstva města 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
5. ukládá 
realizovat opatření dle části B důvodové zprávy  
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
6. souhlasí 
se zařazením částky do souboru nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory dle bodu 19 a 20 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
33 Bezbariérové úpravy komunikací - p říspěvek pro DPMO,a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
snížení příspěvku pro DPMO, a.s. na bezbariérové úpravy z rozpočtu SmOl roku 2006 dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic nárokovat v rozpočtu SmOl na rok 2007 zbývající potřebnou finanční částku 
dle důvodové zprávy bod b) 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
34 Změna plánu investic hrazených z nájemného SMV, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu plánu dle předložené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ekonomickému odboru zajistit změnu plánu investic dle předložené důvodové zprávy 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
35 Čechovy sady - d ětské h řišt ě, dar  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený text Smlouvy o vzájemném plnění č. SmOl/OI/14/292/2006/Dv 
 
3. pověřuje 
náměstka Bc. Miroslava Petříka podepsat Smlouvu o vzájemném plnění č. 
SmOl/OI/14/292/2006/Dv 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
36 „Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z r ozpočtu 

zřizovatele v roce 2005 u Divadla hudby Olomouc, Deni sova 47, 
příspěvkové organizace“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 27 
 
 
37 Ultrazvukový p řístroj Pie Medical  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
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38 Příspěvky do 5 000,--K č a  nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu využití části příspěvku dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru školství 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
39 Smlouva s HCO - dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu, správě a provozování ZS dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 Smlouvy  o nájmu , správě a provozování ZS dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
T: 16.10.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
vypracovat návrh budoucí kupní smlouvy o odkupu rolby po uhrazení leasingu za 
zůstatkovou hodnotu do majetku města 
T: prosinec 2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 



 37

40 Bezúplatný p řevod majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu majetku 
 
3. pověřuje 
primátora k podpisu smlouvy včetně doložky dle bodu 2 
T: 16.10.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 32 
 
 
41 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru koncepce 

a rozvoje Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru koncepce a rozvoje MmOl dle upravené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 11. 2006 
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33 
 
 
42 Organiza ční záležitosti -  rozší ření kompetencí odboru prodeje 

domů Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozšíření kompetencí odboru prodeje domů MmOl dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 1. 2007 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33.1 
 
 



 38

43 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru sociální 
pomoci  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru sociální pomoci MmOl dle upravené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 11. 2006  
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 
2006  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33.3 
 
 
44 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle upravené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2007, 
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33.4 
 
 
45 Organiza ční záležitosti -  umíst ění magistrátu v objektech 

Kosmonaut ů, Vejdovského a Palackého  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s užíváním objektu Kosmonautů, Vejdovského za podmínek podle odstavce a)  článku 1. 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
a) provést vyhodnocení situace a předložit RMO zprávu  
b) předložit rozpracovanou studii případného využití objektu Palackého  
T: únor 2007 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33.5 
 
 
46 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 269.885,60 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
odpis vozidla Škoda Felicia Combi OCO 10-83 v pořizovací ceně 295.198,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
odpis vozidla Škoda Felicia Combi OCO 10-85 v pořizovací ceně 327.458,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
odpis nákladního vozidla  Avia v pořizovací ceně 50.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odpis mobilního telefonu Nokia 3410 v pořizovací ceně 6.990,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5 
 
7. schvaluje 
odpis lístkovnic v pořizovací ceně  9.800,- Kč/ks dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně  152.444,45 Kč dle důvodové zprávy bod č. 7  
 
9. schvaluje 
odpis výpočetní techniky v pořizovací ceně 7.117.423,56 Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
10. schvaluje 
odpis automobilu ŠKODA FORMAN 135 GLXi OCK 61-81 v pořizovací ceně  230.000,- Kč  
dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
11. schvaluje 
odpis propagačního materiálu v celkové výši 27.189,88 Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 
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12. schvaluje 
likvidaci movitého majetku v pořizovací ceně 26.362.215,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. schvaluje 
likvidaci movitého majetku v pořizovací ceně 51.959.601,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12  
 
14. schvaluje 
likvidaci movitého majetku v pořizovací ceně 88.588,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
15. schvaluje 
likvidaci movitého majetku v zůstatkové ceně 7.145.043,84 Kč dle důvodové zprávy bod č. 
14 
 
16. schvaluje 
odepsat výše uvedené automobily dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
17. schvaluje 
odpis mobilního telefonu Nokia 6110 v pořizovací ceně  11.995,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 16 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 45.000,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 17 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 116.324,71 Kč dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 92.217,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19   
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 24.758,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 27.616,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 146.420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 35.723,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 84.440,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 89.393,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 111.792,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26 
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28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 56.974,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 96.478,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 42.519,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 34 
 
 
47 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle bodů 1 - 5, 7 upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle bodů 8 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvku dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 36 
 
 
48 FRB - otev ření 18.kola  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení 18. kola poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zveřejnit ve sdělovacích prostředcích 
T: prosinec 2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
49 Mimo řádná kontrola -  stížnost Azylový d ům Řepčínská 113, 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit provedení kontroly v Azylovém domě  Řepčínská 113, Olomouc 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 38 
 
 
50 Kamerový systém - žádost o prominutí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 40 
 
 
51 Rozpracování usnesení a diskuse z 25. zasedání ZMO,  

konaného dne 18.9.2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 7, části 4 usnesení ZMO z 18.9.2006 -  Obecně prospěšná společnost Sluňákov - 
centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.:  
- realizovat veškeré kroky nutné k založení o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce od 1.1. 2007 (T: 13.10.2006) 
T: 16.10.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru životního prost ředí 
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2. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 18.9.2006 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací - škol: 
- podepsat schválené dodatky zřizovacích listin (tj. Dodatek č.4 ke zřizovací listině 
č.j.36/2002/ZL ze dne 20.12.2002 příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101 a Dodatek č.5 ke zřizovací listině č.j.19/2002/ZL/ ze dne 20.12.2002 
příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám.1; T: ihned) 
T: 16.10.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 18.9.2006 - Projekt Olomouc Region Card - smlouva o 
spolupráci s Olomouckým krajem 2007 - 2010: 
- podepsat smlouvu o spolupráci  mezi Olomouckým krajem a SmOl (T: ihned) 
T: 16.10.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO z 18.9.2006 - Nový název ulice: 
- informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice (T: ihned) 
T: 16.10.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
k podnětu z vystoupení veřejnosti na ZMO 18.9.2006: 
- písemně reagovat na podnět z vystoupení pí J. Krameriové (příloha č. 1) v rámci bodu 
„Prodej domů“  
T: 16.10.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
6. ukládá 
k podnětu z vystoupení veřejnosti na ZMO 18.9.2006: 
- zástupcům města v řídících orgánech SK Sigma, a. s., projednat stížnost petentů na 
nedodržování provozního řádu sportovního areálu SK Sigma 
T: 16.10.2006 
O: Kone čný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 41 
 
 
52 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
návrh veřejné finanční podpory v oblasti sportu 
 
2. schvaluje 
rozdělení veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu SmOl 
T: 16.10.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit návrh na přidělení veřejné finanční podpory nad 50 000 Kč ke schválení na jednání 
ZMO 13.10. 2006 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 42 
 
 
53 Pojmenování ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle upravené důvodové zprávy na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit navržený název ulice 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 43 
 
 
54 Výjimka z po čtu žáků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výjimku z počtu žáků dle důvodové zprávy a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 44 
 
 
55 Různé - dopln ění programu 26. zasedání Zastupitelstva m ěsta 

Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 45 
 
 
56 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Czmera požádat likvidátora společnosti H.C.Car, k. s. v likvidaci o 
odprodej pozemku ve vlastnictví této společnosti 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 45.1 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Jaromír Czmero 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


