
 

USNESENÍ 
 

z 92. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 26. 1. 2010  
 
Poznámka:  

- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 26. 1. 2010 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 431/1 ostatní plocha o 
výměře cca 630 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce. 
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2  a část pozemku 
parc. č. 456/2 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
3. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout komunikaci s částmi pozemku parc. č. 116/11 ostatní plocha o celkové 
výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr bezúplatně převést pozemky parc. č. 677/5 ostat. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 
710/30 ostat. pl. o výměře 441 m2 a parc. č. 842/8 ostat. pl. o výměře 308 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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6. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 224 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú.  Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 411 zast. pl. o výměře 16 m2  v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 426 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 307/1 trvalý travní porost o výměře 492 m2 a 
parc. č. 592/1 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
12. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1589/9 orná půda o výměře 4 714 m2 a parc. č. 
1863/45 orná půda o výměře 14 949 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
13. záměr pronajmout garážové stání č. 5 v 1. PP o výměře 21,50 m2, v budově Balbínova  
č.p. 371, č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
14. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 648/3 zahrada o výměře 884 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.15. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
16. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 706/8 ostat. pl. o výměře 375  m2       
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
17. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529 m2 a část pozemku 
parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 530 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
18. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 
459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda            
o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 475 m2 a parc. č. 1678/229 
orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MORAVO trading CZ spol. s r. o.  za účelem výstavby 9 rodinných domů a dětského hřiště 
dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
19. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 49 m2 v objektu k bydlení Švédská č.o. 1, 
č.p. 423, na pozemku parc. č. st. 410 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
společnosti PAVLÍK group, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
20. záměr pronajmout část střechy domu Černá cesta č.o. 31, č.p. 96, na pozemku parc.č. 
st. 107 zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti T-Mobile 
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Czech Republic, a.s. na dobu určitou 5 let za účelem umístění telekomunikačního zařízení 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
21. záměr odprodat část pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 
642/6) v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
22. záměr odprodat část pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 
116/136 díl „a“) a část pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP parc. č. 
116/136 díl „b“) vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
23. změnu smluvních podmínek u poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 311/6 ost. pl.    
o výměře 2279 m2, parc. č.  562 ost pl. o výměře 153 m2 a dřevěné kůlny s pozemkem  
parc. č. 563 ost. pl. o výměře 19 m2, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc Sdružení 
hokejbalových mužstev v oblasti Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 82 m2 a části pozemku parc. č. 
31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
25. pronájem části pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
26. vrácení přeplatku na nájemném za část pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha               
o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve výši 80,- Kč/m2/rok za dva roky zpětně 
od 1. 4. 2009, dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
27. pronájem částí pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o celkové výměře 1 490 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc sdružení Pro Vás dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 487/3 ostat. pl., parc. č. 
487/4 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 849/8 orná půda, parc. 1023  ostat. pl., vše v k. 
ú. Řepčín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO MEDIA a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.21. 
 
29. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, 
parc. č. 487/3 ostat. pl., parc. č. 487/4 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 849/8 orná 
půda, parc. 1023  ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RIO MEDIA a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
30. úplatné  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č.  509/6 ostatní plocha, parc. č. 509/16 orná půda,  parc. č. 
509/39 orná půda a  parc. č. 2007/40 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc 
ve prospěch  společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  umístění a provozování nadzemního 
vedení NN na pozemcích parc. č. 647 zahrada a parc. č. 648 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 
2.23. 
 
32. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo  
umístění a provozování nadzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 647 zahrada a parc. 
č. 648 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ 
Distribuce,a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
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33. úplatné  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního 
řadu na pozemku  parc. č. 1059/21 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín,  obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná 
půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
36.  záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 232 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e. 
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
37. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 58 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e. 
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ČR – PUNCOVNÍMU ÚŘADU dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
38. pronájem nebytového prostoru o výměře 23,63 m2 v 1. NP v budově  č.p. 171 (objekt k 
bydlení) na pozemku parc. č. st. 22 zast. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
39. smlouvu o výpůjčce dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
40. změnu smluvních podmínek u  odprodeje pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. o výměře 
17 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 990,- Kč 
spočívající ve vypuštění smluvní podmínky náhrady za užívání pozemku ve výši nájemného 
10,- Kč/m2/rok, za období od 7. 11. 2007 do dne převodu vlastnického práva dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
42. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  SO 011 – 
příjezdová komunikace budovanou v rámci stavby „Logistický areál Olomouc - Nemilany“, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností VGP CZ II., 
a.s. jako budoucím  dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
43. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Účelová komunikace k RD“, mezi xxxxxxxxxx jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
  
44. zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 938/37 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 
3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 1) ve vlastnictví nájemce společnosti 
TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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46. pronájem části pozemku parc. č. 624/38 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v 
odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 2) ve vlastnictví nájemce pro prodej pečiva panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v 
odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 3) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého 
občerstvení panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
48. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 
3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 4) ve vlastnictví nájemce panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 
3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 5) ve vlastnictví nájemce panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
50. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 
3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
51. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 110 
2,5 m x 2,5 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 7) ve vlastnictví nájemce 
manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 
2010 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 
2011 při pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. st. 104/1 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 205 m2, části pozemku parc. č. st. 104/2  zast. pl. a nádvoří o výměře 75 
m2 a pozemku parc. č. st. 104/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 46 m2, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
2. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 
2010 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 
2011 při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 
420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.18. 
 
3. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 
2010 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 
2011 při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 978/4 zahrada o výměře 650 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
4. s instalací bezpečnostních dveřních mříží občanským sdružením SPOLU Olomouc, 
vlastním nákladem nájemce bez možnosti kompenzace nákladů od pronajímatele v 
nebytových prostorech o výměrách 123,42 m2, 68,79 m2, 41,71 m2 a 16,10 m2 v domě 
Dolní náměstí č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc.č. st. 450/1 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.   
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3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti ARES CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 
1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 124/10 ostat. pl. o výměře 20 m2 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
3. pana xxxxxxxxxx o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 
1142 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.3. 
 
4. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1142 ostat. pl. o výměře 45 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.     
 
5. společnosti Vetmedical s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1420/13 ostat. pl.              
o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 1420/3 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
6. společnosti AB Centre s. r. o. o pronájem částí pozemku parc. č. 185/4 ostat. pl. o výměře 
8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
7. společnosti euro AWK s. r. o. o udělení souhlasu instalovat velkoplošné reklamní zařízení 
na části pozemku parc. č. 185/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
8. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 608 lesní pozemek o výměře 300 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
9. Společenství vlastníků jednotek pro dům Olomouc, Šantova  658/10 o pronájem části 
pozemku parc. č. 132/1 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú.  Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
10. manželů xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 2, bod 
2.1. ve věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxx o  pronájem části pozemku parc. č. 613 
ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.8. 
 
11. Stavebního bytového družstva Olomouc o revokaci usnesení RMO ze dne 3. 11. 2009, 
bod programu  5, bod 2. 4. ve věci nevyhovění žádosti Stavebního bytového družstva 
Olomouc o pronájem části pozemku parc.  č. 121/7 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.       
 
12. pana xxxxxxxxxx o pronájem  garážového stání č. 5 v 1. PP o výměře 21,50 m2,      v 
budově Balbínova  č. p. 373, č. o. 3, 5 na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl. v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
13. společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., o snížení nájemného a neuplatňování 
inflačního koeficientu za umístění telekomunikačního zařízení na domech Černá cesta č.o. 
33, č.p. 97, na pozemku parc.č. st. 108 zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc a Voskovcova č.o. 6, č.p. 722, na pozemku parc. č. st. 800 zast. pl. a nádvoří, v 
k.ú. Nové Sady, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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14. manželů xxxxxxxxxx o pronájem  pozemku parc. č. 581/4 orná půda o výměře 2 222 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
15. pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti NEMO COMPANY 
s.r.o., pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, společnosti PARANGON spol. s 
r. o., pana xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 
938/37 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a 
provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 
5014 (stánek č. 1) ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
16. společnosti PARANGON spol.  o pronájem části pozemku parc. č. parc. č. 624/38 ostat. 
pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování 
prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 
2) dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
17. společnosti Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 624/38 
ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování 
prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 
2) dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
18. pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti 
NEMO COMPANY s.r.o., pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 624/38 ostat. pl. o výměře 
8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku 
typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 2) dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
19. společnosti PARANGON spol. s r.o. o pronájem části pozemku parc. č. parc. č. 624/18 
ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování 
prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 
3) dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
20. pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti NEMO COMPANY 
s.r.o., pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 
8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku 
typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 3) dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
21. pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti NEMO COMPANY 
s.r.o., paní xxxxxxxxxx, společnosti PARANGON spol. s r. o. a pana xxxxxxxxxx o pronájem 
části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 4) ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
22. pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti NEMO COMPANY 
s.r.o., paní xxxxxxxxxx, společnosti PARANGON spol. s r. o. a pana xxxxxxxxxx,  o pronájem 
části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 5) ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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23. pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti NEMO COMPANY 
s.r.o., paní xxxxxxxxxx, společnosti PARANGON spol. s r. o. a pana xxxxxxxxxx,  o pronájem 
části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
24. pana xxxxxxxxxx, společnosti GASTRO Cesar s.r.o., společnosti NEMO COMPANY 
s.r.o., paní xxxxxxxxxx, společnosti PARANGON spol. s r. o. a pana xxxxxxxxxx,  o pronájem 
části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 7) ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu dále jednat o převodu pozemků dle návrhu odboru dopravy dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
T: srpen 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu v případě, že manželé xxxxxxxxxx neuzavřou nájemní smlouvu a to 
do 28. 2. 2010, podat žalobu na vyklizení předmětné části pozemku do 30.  4.  2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
T: 4. 5. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení návrh na vykrytí částky 14 090 300,00 
Kč dle důvodové zprávy ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 15.1.2010 mezi společností CANGURO, s.r.o., 
se sídlem v Chotějně 700/7, Praha 10 - Hostivař, jako prodávajícím a společností KAJA 
s.r.o., se sídlem Vrahovická 711, Prostějov, jako kupujícím, k nebytovým prostorám o 
výměře 125,71 m2 v domě Pavelčákova č.o. 21, č.p. 1 na pozemku parc. č. st. 464 zast. pl., 
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23.    
 
2. změnu pronajímatele z pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx na paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
3. důvodovou zprávu bod č. 2.12. 
 
4. předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.7. 
 
5. předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.7. 
 
6. předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.3. 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008, bod programu 2,  bod 2.11 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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2. část usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009 bod programu 9, bod 2.30. ve věci schválení 
bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky  na pozemku parc. č. 1650/9 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti Dalkia  Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.20. 
 
3. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008 bod programu 3, bod 2.11 ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní přípojky na 
pozemcích parc. č.  509/6 ostatní plocha a  parc. č. 509/16 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc  ve prospěch  společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
4. usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009 bod programu 3, bod 2.35. ve věci schválení úplatného  
zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní přípojky na 
pozemcích parc. č.  509/39 orná půda a  parc. č. 2007/40 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc  ve prospěch  společnosti Dalkia Česká republika, a.s. – rozšíření pozemků 
dotčených věcným břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
2.22. 
 
5. usnesení RMO ze dne 29. 9. 2009 bod programu 2, bod 2.10. ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo  umístění a provozování nadzemního vedení NN 
na pozemku parc. č. 647 zahrada  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
6. usnesení RMO ze dne 29. 9. 2009 bod programu  2, bod 2.10. ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a 
provozování nadzemního vedení NN na pozemku na pozemku parc. č. 647 zahrada  v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.23. 
 
7. unesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu 2, bod 2.29. ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního řadu na 
pozemku  parc. č. 1059/21 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24.  
 
8. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2009, bod programu 2, bod 2.35 ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
9. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2009, bod programu 2, bod 2.35 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.25. 
 
10. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 2, bod 5.12. ve věci uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2008/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností VGP Park 
Olomouc a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
9. trvá 
na svém usnesení ze dne 8. 12. 2009 ve věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxx o 
změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 
37 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
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10. svěřuje 
část pozemku parc. č. 842/10 ostat. pl. o výměře 166 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 
správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 842/10 ostat. pl. o výměře 166 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
2. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada          
o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 620 000,- Kč, tj. 1 000,- Kč/m2    
dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
4. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 
540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí    1 110,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6.    
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 m2, části 
pozemku parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 
1648/1 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 132 448,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.9. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 76 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.10. 
 
7. odprodej pozemku parc. č. st. 1103 zast. pl. o výměře 135 m2, části pozemku parc. č. 
612/15 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 78 m2 a části pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. 
(dle GP díl „a“) o výměře 69 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti BENZINA, 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 480 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
8. výkup části pozemku parc. č. 1158 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1158/2 ostat. pl.) o výměře    
8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 6 640,- Kč, tj. 830,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.12. 
 
9. darování částí pozemku parc. č. 98/1 ostat. pl. o celkové výměře 59 m2 (dle GP díly „e“ a 
„d“) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 ostat. pl. o výměře 122 m2 (dle GP parc. č. 
1320/5 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
117.718,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.   
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11. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře 46 m2       
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 187,- Kč, ideální podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti 
panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 063,- Kč, ideální podíl 1/6 shora uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 062,- Kč a ideální podíl 1/6 shora 
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 062,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.15. 
 
12. vykrytí částky 14 090 300,00 Kč dle důvodové zprávy ze soupisu nekrytých požadavků 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. o výměře  47 
m2 v k. ú. Slavonín,  obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
2. žádosti společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl.          
o výměře 529 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 530 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
3. žádosti společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 135/4 
zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 581/4 orná půda o výměře        
2 222 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. žádosti paní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o 
výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.   
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u  odprodeje pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. 
o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 
990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 28 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 805 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu č. 4, bod č. 8 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
10/6) o výměře 46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, 
panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 374,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.15. 
 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě  a o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu umístění stavby na pozemku parc.č. 140 vodní plocha v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, 
s.p. a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, 
úprav, údržby, změn a odstranění stavby „Bezručovy sady-lávka, Olomouc. Věcné břemene 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování přípojky veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 85/31 ostatní 
plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek 
v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním přípojky 
veřejného osvětlení, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě nemovitostí ve 
vlastnictví kraje SSOK. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle 
důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku 
parc.č. 115/19 ostatní plocha o výměře cca 13 m2, parc.č. 115/1 ostatní plocha o výměře cca 
163 m2, parc.č. 112/1 ostatní plocha o výměře cca 99 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc a 
část pozemku parc.č. 79/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Olomouc-město. 
Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
 
5. schvaluje zve řejnění záměru 
směnit pozemek, parcela č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z  pozemku parc. č. 147/37)  
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města 
Olomouce za pozemek, parc. č. 1678/317 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 
1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, dle bodu 
4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
přípojky kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 94 zahrada v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním přípojky kanalizačního vedení, který 
je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu 
dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 13

 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 381/17, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 41, zahrada, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, vedení, provozování, údržby a opravy 
zařízení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, s tím, že obsahem tohoto věcného břemene je umístění, provozování, 
údržba a oprava těchto technických zařízení veřejného osvětlení: 2x svítidlo, 2x stožár a 
umístění, provozování, vedení, údržba a oprava napájecích kabelů dle geometrického plánu 
č. 1129-1/2010, ze dne 01. 01. 2010, ve prospěch společnosti Technické služby města 
Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, vedení, provozování, údržby a opravy 
zařízení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, s tím, že obsahem tohoto věcného břemene je umístění, provozování, 
údržba a oprava těchto technických zařízení veřejného osvětlení: 4x svítidlo, 2x stožár, 2x 
výložník a umístění, provozování, vedení, údržba a oprava napájecích kabelů dle 
geometrického plánu č. 1632-2/2010, ze dne 01. 01. 2010, ve prospěch společnosti 
Technické služby města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx , manželům 
xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, za nájemné 2,- Kč/m2/rok/, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu užívání nemovitosti, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. nevyhovuje 
žádosti o pronájem pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, na dobu určitou 50 let a prominutí nájmu 
na dva roky, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23. 02. 2009 bod 8, část 14, ve věci ponechání bytové jednotky 
č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 
na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 
na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553.600,- Kč, z toho za jednotku 542.065,- Kč, za pozemek 7.935,- Kč a náklady 3.600,-Kč, 
za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu  553.600,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření 
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kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 191/7 v domě č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech domu č. p. 189, 190, 
191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 
1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 613.300,- Kč, z toho za jednotku 599.060,- Kč, za pozemek 10.940,- 
Kč a náklady 3.300,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1023/2 v domě č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na společných částech domu č. p. 1022, 
1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 
1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 430.218,- Kč, za pozemek 14.782,- Kč a 
náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/53 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc - nájemci, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 8. 12. 2009 ve věci schválení záměru prodat bytovou jednotku č. 
361/17 v budově č. p. 361 (Nedvědova 7, 9, 11) stojící na pozemku parc. č. st. 360, 361, 
362, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na 
společných částech budovy č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Povel, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
14. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 361/17 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech domu č. p. 360, 361, 
362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 
544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc - nájemci, dle důvodové 
zprávy bod 2.5. 
 
15. nevyhovuje 
žádosti Střední odborné školy služeb s.r.o. ve věci pronájmu budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) 
stojící na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc, a ve věci pronájmu budovy č. p. 165 (Rooseveltova 103) stojící na pozemku parc. 
č. st. 112/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pro 
účely školského zařízení, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
16. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 16 (Pavlovická 51) stojící na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, 
vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je 
stanovena ve výši 6.508.900,- Kč. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
předmětné nemovitosti, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 01. 
03. 2010 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor 
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majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou 
doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – 
CENOVÁ NABÍDKA PAVLOVICKÁ 51“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 22. 02. 2010 ve 14:00 hod.,dle důvodové 
zprávy bod 3.2. - varianta A) 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyhovět žádosti Střední odborné školy ekonomiky a podnikání, s.r.o ve věci přehodnocení 
kupní ceny dle znaleckého posudku a schválit prodej budovy bez čp/če (Křičkova 4) stojící 
na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 531/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, 
Střední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o, za kupní cenu celkem 7.519.000,- Kč, z 
toho budova bez čp/če za 6.487.104,- Kč,  pozemek parc. č. 531/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, za 1.012.896,- Kč, a náklady 19.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. - varianta 
B) 
 
18. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 320 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Minimální kupní cena za 
předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 18.030.000,-Kč. Kupní cena je splatná do 20 
dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 
20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji budovy s pozemkem. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovitosti, budoucí 
záměr využití a plánované investice. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce 
ve výši 2.705.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Nabídky budou doručeny do 
08. 03. 2010 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou 
doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – 
CENOVÁ NABÍDKA PAVELČÁKOVA 1“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 01. 03. 2010 v 10:00 hod. 
 
19. schvaluje 
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 
433/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z doby určité 
na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto 
úpravu nájemních smluv před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti 
je stanovena ve výši 37.025.200,- Kč.  Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní 
smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí 
Zastupitelstva města Olomouce o prodeji budovy s pozemkem. Zájemci ve své nabídce 
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití a plánované 
investice. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši  5.550.000,- Kč na 
depozitní účet statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy včetně nezbytných údajů o 
účtu, na který bude vrácena kauce. Nabídky budou doručeny do 08. 03. 2010 do 17:00 hod. 
na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení 



 16

prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
MICHALSKÁ 2“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. 
Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 01. 03. 2010 v 11:00 hod. 
 
21. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK 
Olomouc, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve 
prospěch statutárního města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 3.6. - varianta B) 
 
22. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy paní xxxxxxxxxx, byt č. 1 v budově č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na 
pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu 
Šnevajsovi zajistit tuto úpravu nájemní smlouvy před prodejem budovy., dle důvodové zprávy 
bod 3.6. 
 
23. ukládá 
odboru majetkoprávnímu připravit společný prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 
3a) stojící na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) stojící na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha 
a nádvoří,  vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod 3.10. 
T: 6. 4. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
24. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod 3.11. 
 
25. schvaluje 
další postup při prodeji budovy Horní náměstí 10 – Ostružnická 4, Olomouc, dle upravené 
důvodové zprávy a ukládá náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové zaslat výzvu 
1společnosti OIN Development a. s., společnosti IES MORAVIA REAL a. s., xxxxxxxxxx , 
společnosti SPEA Olomouc, s. r. o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx a společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. k uhrazení kauce ve výši 6.225.000,- 
Kč do 19. 2. 2010 na depozitní účet statutárního města Olomouce, a dle upravené důvodové 
zprávy bod 3.11. 
 
26. schvaluje 
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 - Ostružnická 4) 
stojící na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. 
Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto úpravu nájemních smluv před prodejem budovy. 
 
27. ukládá 
odboru majetkoprávnímu připravit prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na 
pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách  
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dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a za kupní cenu celkem 10.300.000,- Kč + 
vynaložené náklady, dle důvodové zprávy bod 3.12. - varianta B) 
T: 6. 4. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej  nebytové prostory o výměře 173,60 m2 v 1. NP v 
budově č. p. 616 (Hněvotínská 18) stojící na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.13. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18) vč. příslušenství stojící na pozemku parc. č. st. 
700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným kupujícím za kupní 
cenu celkem 8.515.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 6.538.015,- Kč, za pozemek 
parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku 1.104.965,-Kč, a 
náklady 15.000,- Kč, a to:  
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxx do jeho výlučného jmění za 
kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxx do jejího výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxx do jejich společného jmění 
manželů za kupní cenu 1.703.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.13. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze 25. 06. 2003 bod 9, část 2, ve věci ponechání budovy č. p. 1184 
(Mošnerova 7) s pozemkem parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 3.14. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
nevyhovět žádosti společnosti DOMY MORAVIA spol. s r. o. ve věci odprodeje budovy č. p. 
1184 (Mošnerova 7) stojící na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.14. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) stojící na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci firmě T. O. OSTRAVA - PROTEOR spol. 
s r. o. za kupní cenu ve výši 10.625.000,- Kč, z toho budova 9.879.016,- Kč, pozemek 
720.984,- Kč,  náklady 25.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.14. 
 
33. ukládá 
náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové odpovědět Advokátní kanceláři JUDr. 
Tomáše Marka ve znění stanoviska advokátní kanceláře Ritter &  Šťastný za podmínky, že 
JUDr. Tomáš Marek doloží listinu, která ho zplnomocňuje jednat za Klášter Dominikánů 
Praha u Sv. Jiljí, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 9043 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Wurmova, Křížkovského, 
Mariánská, nám. Republiky“ archivní číslo 9043. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 9044 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou a výkopovou 
technologií na ul. Wurmova, Křížkovského, Mariánská, Akademická “ archivní číslo 9044. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 9100 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rámcová smlouva na koordinátora BOZP“ archivní číslo 9100 sdružení uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 10001 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Dětská hřiště“ archivní číslo 10001. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
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b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9109 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „ZOO Olomouc – informační systém“ archivní číslo 9109. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 4. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9009 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy 
sady“ archivní číslo 9009 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 5. 
 
 
 
11 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
12 Dodatek smlouvy s DPMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
13 Tarifní dohoda ve v ěci dělby tržeb v zón ě 71 Olomouc IDSOK  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Tarifní dohodu ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje dle předložené důvodové zprávy 
T: 9. 2. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
14 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle důvodové zprávy bod A 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
15 Dodatek smlouvy s TSmO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 31 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat primátorovi dodatek č. 31  dle důvodové zprávy 
T: 9. 3. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 Územní studie ul. Mošnerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu 2 v upravené podobě dle bodu 4 důvodové zprávy pro dopracování územní studie 
jako podkladu pro zpracování Návrhu změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Rekonstrukce VFO - zadání architektonické studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání architektonické studie dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořízení architektonické studie dle důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
předložit rozpočtovou změnu k vykrytí architektonické studie 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Projekt Dejme šanci p řírodě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace na projekt "Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka přírodovědných 
předmětů na ZŠ" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
3. pověřuje 
k podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu včetně příloh pana náměstka RNDr. 
Ladislava Šnevajse 
T: 23. 2. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
k podpisu partnerské smlouvy pana náměstka RNDr. Ladislava Šnevajse 
T: 23. 2. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
složení realizačního týmu, odpovědnost a kompetence jeho členů dle bodu 5 DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
 
19 Dobudování integrovaného systému nakládání s odpad y 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem přípravy projektu uvedeným v článku 2.4 důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
se zařazením částek dle bodu 2.4 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
20 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhovou část studie dle diskuse v RMO a přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny k vykrytí DUR 
T: 9. 2. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
výběrové řízení na zpracovatele DUR 
 
5. schvaluje 
upravené složení pracovní skupiny 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
21 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investorů do PZ Šlechtitelů dle bodu 2. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
22 Návrh M ěstského programu prevence kriminality na rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh Městského programu prevence kriminality na rok 2010 dle bodu II. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpočtové změny dle bodu III.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh Městského programu prevence kriminality na rok 2010 ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit návrh rozpočtových změn dle bodu III. DZ 
T: 9. 2. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
23 Příspěvek kultura - žádost o užití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s užitím příspěvku a prodloužením termínu vyúčtování do 31.7.2010 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
24 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2010 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
25 Rozpočtové zm ěny OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 18. 1. 
 
 
 
26 Střednědobý rozpo čtový výhled na r. 2010 - 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
 
2. schvaluje 
Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2010 - 2013 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Podpory malého rozsahu - De minimis  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
 
2. schvaluje 
- zadavatele do centrálního registru dle varianty A 
- postup dle bodu 1 - 5 v části Doporučení důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ekonomickému odboru  
- vyzvat vedoucí příslušných odborů k nahlášení seznamu pracovníků, kterým bude 
umožněn přístup do centrálního registru 
- zajistit registraci u správce centrálního registru 
- zajistit ve spolupráci s odborem informatiky úpravu elektronického formuláře žádosti o 
podporu 
- zajistit ve spolupráci s právníkem odboru správy ( odd. personální a právní )  doplnění textu 
do smluv o poskytnutí podpor De minimis 
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Kanceláři tajemníka 
- vydat nejpozději do konce měsíce ledna 2010 metodický pokyn pro maximální sjednocení 
pracovních postupů jednotně pro celý MmOl 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru informatiky 
vedoucí ekonomického odboru 

 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
 
 
 
28 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Černá cesta 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  2 a) 
c) Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+kk č.b. 18 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b)  
d) Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 c) 
e) Sladkovského 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
d) 
f) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 14 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 e)  
g) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 59 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3) 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc  
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 b) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  5 a,b,c) 
 
3. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7 a,b) 
 
5. s pravidly pro obálkovou metodu k obsazení bytů v domě Purkyňova 3,    Olomouc: 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemních smluv za podmínky uhrazení daru městu na městské byty: 
- Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 2+1, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle dodatku důvodové zprávy bod 
10 a) 
- Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 2+1, č.b. 2 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 10 b) 
- Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 3 s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 10 c) 
- Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 10 d) 
- Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 3+kk, č.b. 5 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 10 e) 
- Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 10 f) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Dodatek smlouvy s VFO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 - 2010 ke smlouvě mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora 
Olomouc, a. s. 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce podepsat Dodatek č. 2 - 2010 ke smlouvě na rok 2010 mezi 
statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. 
T: 9. 2. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Personální zm ěna v Povod ňové komisi m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. odvolává 
z Povodňové komise města Olomouce Ing. Libora Krejčiříka 
 
3. jmenuje 
do Povodňové komise města Olomouce Mgr. Bc. Petra Tománka - vedoucího územního 
odboru vnější služby Policie české republiky Olomouc 
 
4. ukládá 
realizovat změny v dokumentaci  krizového řízení a protipovodňové ochrany města 
Olomouce 
T: 23. 2. 2010 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 Základní škola Olomouc, t ř.Spojenc ů 8 - Smlouva o 

bezúplatném p řevodu majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola Olomouc, tř.Spojenců 8 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizaci odpisového plánu r.2010 příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, 
tř.Spojenců 8 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26. 
 
 
 
32 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body č. 4 a 5 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle upravené důvodové zprávy, bod č. 1 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy, bod č. 1 
 
5. schvaluje 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu SmOl postiženému území Haiti prostřednictvím organizace 
Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00  Olomouc, IČ 43962726 ve výši 
50.000,- Kč za účelem poskytnutí humanitární pomoci 
 
6. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
7. ukládá 
zajistit převod fin. prostředků na účet příjemce dle bodu 5 usnesení 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
 
 
 
33 Organiza ční záležitosti - SLmO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši měsíčního základního platu pro rok 2010 a roční odměny dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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34 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 11 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) část první Dodatku č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské 
policie Olomouc" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2010  
b) část druhou Dodatku č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské 
policie Olomouc" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

evropských projekt ů MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2010  
 
3. ukládá 
tajemníkovi MmOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MmOl a MPO" - přílohy č. 7 
Náplň činnosti MmOl a MPO 
T: 9. 2. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 1. 
 
 
 
36 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
povolit konání svatby mimo stanovený den dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 3. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r.  
1. náměstek primátora 

  
 


