
 

USNESENÍ 
 

z 96. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23. 3. 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 23.03.2010 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1200/6  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.    
 
2. záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 1681 zast. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. st. 1682 
zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č.1.2.  
 
3. záměr odprodat pozemek parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
4. záměr pronajmout pozemek parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
5. záměr pronajmout pozemek parc. č. 64/2 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
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6. záměr darovat části pozemku parc. č. 210/1 ostat. pl. o celkové výměře 3611 m2 (dle GP 
parc. č. 210/24, parc. č. 210/27 díl "b" a parc. č. 210/29) a části pozemku parc. č. 103/5 
ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 210/27 díl "a"), vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc     
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR 
dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
7. záměr pronajmout objekt bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl.          
o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Telefónica 02 Czech Republic, 
a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 265/207 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx – rozšíření subjektu na straně nájemce 
dle důvodové zprávy bod č. 1.8.   
 
10. záměr směnit část pozemku parc. č. 235/20 ostat. pl. o výměře 113 m2 (dle GP díl „b“)  
v  k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti K - stav stavební a.s. za část 
pozemku parc. č. 235/26 orná půda o výměře 110 m2 (dle GP díl „d“) v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
11. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 12/23 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. 
č. 187/2 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
GRIOS s.r.o. Výměra částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové 
zprávy bod č. 1.10.   
 
12. předběžný záměr vykoupit části pozemku parc. č. 187/8 ostat. pl. o výměře 32 m2 
a 12 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPIKAS, s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Přesné výměry částí pozemku budou upřesněny 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.11.   
 
13. záměr pronajmout část budovy (sklad) o výměře 90 m2 na pozemku parc. č. 280/2 ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 379 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
19. záměr odprodat pozemky parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. 
č. 1721/11 orná půda o výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 14 150 m2 
a parc. č. 1724/1 ostat. pl. o výměře 748 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 



 3 

20. záměr odprodat pozemky parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 
345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. 
č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 
726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý 
travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ČR - Agentuře ochrany 
přírody a krajiny ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.19.  
 
21. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č.  580/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.  
 
22. záměr pronajmout pozemky parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o výměře 
138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, vše zahrada 
a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 51 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
24. záměr pronajmout část společných prostor na střeše domu Politických vězňů č.o. 2, 
č.p. 359, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, společnosti KRI net s.r.o., za účelem umístění 
telekomunikačního zařízení dle důvodové zprávy bod č. 1.25.  
 
25. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 65 m2 v domě Masarykova č.o. 3, 
č.p. 889 na pozemku parc. č. 790, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, společnosti 
CZ SESTREA Olomouc s.r.o. – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod 
č. 1.26. 
 
26. záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 
12) stojící na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc- 
město, obec Olomouc společnosti EGLON, s.r.o., na dobu určitou do 31.5.2020 – změna 
doby nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.27.  
 
27. odpočet proinvestované částky ve výši 2.600.000,- Kč vč. DPH z nájemného společnosti 
EGLON, s.r.o. v nebytových prostorách v budově č.p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 
12) stojící na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc- 
město, obec Olomouc, až do úplného umoření dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
28. nájemné ze smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené s příspěvkovou 
organizací Správa lesů města Olomouce na rok 2010 ve výši 4.500.000,- Kč + DPH 
(tj. úhrnem 5.400.000,- Kč) se splatností poloviny částky ke dni 30. 11. 2010 a poloviny 
částky ke dni 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
29. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, prodloužení dešťové 
kanalizace a veřejného osvětlení budované  v rámci stavby „Penzion a školící středisko 
fa DELTA servis, s.r.o.“, mezi statutárním městem Olomouc a  DELTA servis, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
30. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, prodloužení 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, budovaných  v rámci stavby „Penzion a školící 
středisko fa DELTA servis, s.r.o.“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
kupujícím a DELTA servis, s.r.o.   jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod 
č. 2.6. 
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31. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1086/14 ostatní plocha 
o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnostem MARPER spol. s r. o. 
a Big Board Praha, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
32. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 401/1 zahrada 
o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
33. pronájem části pozemku parc.  č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.  
   
34. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku 938/37 ostatní plocha o výměře 
8 m2 (stánek č. 1) 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. 2.15.  
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 
36. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 1860 o výměře 2 380 m2, parc. č. 1856 
o výměře 2 550 m2 a parc. č. 1894 o výměře 6 629 m2, vše orná půda v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc občanskému sdružení Hvězdárna Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 
37. pronájem částí 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 panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 1213 ostat. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku parc. 
č. 1046/1 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 72 ostat. pl. o výměře 700 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc  paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22.  
 
42. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 558/9 ostat. pl. o výměře 3 m2, části 
pozemku parc. č. 206/3 ostat. pl. o výměře 167 m2 a části pozemku parc. č. 205/2 ostat. pl. 
o výměře 120 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
43. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 558/5 ostat. pl. o výměře 44 m2, části 
pozemku parc. č. 209/3 ostat. pl. o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 208/3 ostat. pl. 
o výměře 115 m2 a části pozemku parc. č. 207/3 ostat. pl. o výměře 102 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
44. pronájem 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 společnosti 
EOS GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
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45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 319/11, parc. č. 322/5 a parc. č. 322/6, vše 
ostat. pl. v k. ú.  Holice u Olomouce, obec Olomouc a zřízení a užívání sjezdů na pozemcích 
parc. č. 322/5 a parc. č. 322/6, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Provádění staveb Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
46. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování NTL 
plynovodu a přípojky NN, včetně elektroměrné rozpojovací skříně,  na pozemcích parc. 
č. 57/13 ostat. pl., parc. č. 80/1 ostat. pl. a parc. č. 86/5 ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.27.  
 
47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování NTL plynovodu a přípojky NN, včetně elektroměrné rozpojovací 
skříně,  na pozemcích parc. č. 57/13 ostat. pl., parc. č. 80/1 ostat. pl. a parc. č. 86/5 ostat. 
pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod č. 2.27.  
 
48. smluvní podmínky u  bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 989/2 ostat. pl. a parc. č. 394/15 
ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch Obce  Křelov – Břuchotín dle důvodové 
zprávy bod č. 2.28. 
 
49. smluvní podmínky u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 989/2 ostat. pl. 
a parc. č. 394/15 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch Obce  Křelov – 
Břuchotín dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 329/1, parc. č. 331/1, parc. č. 330, parc. č. 292/2, parc. 
č. 291/34, parc. č. 62, parc. č. 292/1, parc. č. 339, parc. č. 61, parc. č. 319, parc. č. 317, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 555/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 555/2 ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
53. nové smluvní podmínky u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování kabelového vedení NN na pozemku  parc. č. 100/10 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod 
č. 2.31. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 78/29 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc  
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 78/29 ostat. 
pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
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56. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to  
plynárenského zařízení NTL plynovodu na pozemcích parc. č. 868/12 ostat. pl. a parc. 
č. 864/16 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 148/3 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, a to  plynárenského zařízení NTL plynovodu 
na pozemcích parc. č. 868/12 ostat. pl. a parc. č. 864/16 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a na pozemku parc. č. 148/3 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 1068, parc. č.  636/1, parc. č. 636/3, parc. č. 636/4, vše ostat. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti  Dalkia Česká republika 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34.  
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373 ostat. pl. a parc. č. 331/2 ostat. pl., vše 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
60. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373 ostat. 
pl. a parc. č. 331/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1420/3 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
62. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1420/3 
ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
63. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 787/1 ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
64. uzavření dohody o skončení nájmu části hospodářské budovy o výměře 120 m2 
na pozemku parc. č. st. 10/1 zast. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc s xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxx ke dni 31. 3. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
65. podnájem části budovy průmyslového objektu bez čp/če o výměře 84 m2 (objekt č. 30a - 
2 garážová stání se samostatným vchodem) na pozemku parc. č. st. 101/46 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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66. pronájem garážového stání č. 16 v 1. PP o výměře 26,90 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 paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
67. pronájem objektu Mošnerova č.o. 7, č.p. 1184 na pozemku parc. č.  st. 1300 zast. pl. 
a nádvoří s pozemkem parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 382 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc,  společnosti T.O. Ostrava – PROTEOR, spol. s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.5. 
 
68. pronájem nebytové prostory 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 společnosti 
KAJA s.r.o. za účelem provozování prodejny potravin s rychlým občerstvením dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 
69. pronájem nebytové prostory o výměře 93,08 m2 v domě Peškova č.p. 484, č.o. 1, 
na pozemku parc.č. st. 861 zast. pl. a nádvoří, kat. území Povel, obec Olomouc Charitě 
Olomouc za účelem  provozování kanceláří Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby 
dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
70. pronájem části společných prostor na střeše domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017, v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti SIGMA SOFT, spol. s.r.o., za účelem umístění 
telekomunikačního zařízení dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
71. pronájem nebytové prostory o výměře 136,01 m2 v domě Řezníčkova č.o. 8, č.p. 808 
na pozemku parc. č. st. 70/1, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti PRAKTIKMED – 
MUDr. Sobotka s.r.o. – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
72. pronájem části společných prostor o výměrách 0,22 m2 v 1.NP a 0,13 m2 v 1. PP domu 
I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, společnosti JETSYSTEMS, v.o.s., za účelem umístění telekomunikačního switche 
a optického rozvaděče dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
73. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 3 – 
splašková kanalizace – výtlak a SO 5 – vodovod budované v rámci stavby „Korunní 
pevnůstka – výstavba inženýrských sítí“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a občanským sdružením Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. jako budoucím 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
74. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodní řad – severní větev, vodovodní řad – jižní větev, kanalizace jednotná – severní 
větev, kanalizace jednotná – jižní větev, komunikace – severní větev, komunikace – jižní 
větev, chodník ul. Partyzánská a veřejného osvětlení,  budované v rámci stavby „Inženýrské 
objekty ul. Partyzánská, Olomouc Holice“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností Dražby.net s.r.o. jako budoucím dárcem  dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 
 
75. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29.1.2010 
uzavřené mezi ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
76. záměr pronajmout část společných prostor o výměře 12 m2 pasáže budovy Horní 
náměstí č.o.18, č.p. 13 na pozemku parc. č. st. 436 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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2. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 4. 2011 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 4. 2012 
při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 265/10 orná půda o výměře 
3 518 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti  K-stav stavební a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
2. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2011 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 3. 2012 
při pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 174/5 o výměře 489 m2 a parc. č. 
139/36 o výměře 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
3. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 9. 2010 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 9. 2011 
při pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc. č. st. 217 zast. pl. o výměře 
375 m2 a parc. č. st. 248 zast. pl. o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
4. s prodloužením termínů pro 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. 150/20 orná půda 
o výměře 784 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 
5. s prodloužením termínů pro 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 pozemků parc. č. 150/1 o výměře 
700 m2, parc. č. 150/21 o výměře 212 m2, vše orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce 
manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
6. s rozšířením počtu umístěných telekomunikačních zařízení – antén, nájemce T-Mobile 
Czech Republic, a.s., na střeše objektu Tomkova č.o. 40, č.p. 352, na pozemku parc. č. st. 
179/3 zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 3.15.   
 
7. s instalací vnitřních rozvodů strukturované kabeláže telekomunikačního vedení 
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vlastním nákladem nájemce bez možnosti 
kompenzace nákladů od pronajímatele v domě I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017, na pozemku 
parc. č. st. 1324 zast. pl., v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.16.  
 
8. s rozdělením nájemného společnosti Vodafone Czech Republic a.s., za pronájem části 
střechy a střešní nástavby domu Voskovcova č.o. 6, č.p. 722,  na pozemku parc.č. st. 800, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Nové Sady, obec Olomouc,  mezi SVJ domu Voskovcova 6 
a statutární město Olomouc,  ve výši 50% pro každého pronajímatele dle důvodové zprávy 
bod č. 3.17. 
 
9. s oplocením zadní zahrádky kavárny Opera, nájemcem RK Invest, s.r.o., na parc. č. 372, 
kultury zastavěná plocha o výměře 77 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.18.  
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2 a části pozemku 
parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 16 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4.  
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2. Moravského divadla Olomouc příspěvkové organizace o pronájem části pozemku parc.      
č.  350/22 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod     
č. 1.20.  
 
3. společnosti First European Enterprise s.r.o. o pronájem částí pozemků parc. č. 938/37 
ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek číslo 1), parc. č. 624/38 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 
2), parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 3), parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 
8 m2 (stánek č. 4), parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 5), parc. č. 861/1 ostat. 
pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 6) a parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 6,25 m2 (stánek č. 7), 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. manželů xxxxxxxxxx o odpuštění nájemného za rok 2009 za pronájem části pozemku 
parc. č. 152/4 zahrada o výměře 157 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o snížení výše nájemného u pronájmu části pozemku  parc. č. 152/4 
zahrada o výměře 157 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
6. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2       
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
7. společnosti HUSKY CZ s.r.o. o pronájem nebytové prostory 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. 3.10.  
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009, bod programu 3, bod 2.11. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.24.   
 
2. usnesení RMO ze dne 3. 11. 2009 bod programu 5, bod 2.8. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 37 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
3. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010 bod programu 2, bod 2.10. ve věci uložení 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. 1.24.  
 
4. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2, bod 2.6. ve věci schválení  pronájmu 
části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
společnosti SPORTCENTRUM BEST, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
5. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.5. ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. 
o výměře 500 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti EOS GROP 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
6. usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 2.35. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vedení 
vodovodní a kanalizační přípojky a zřízení sjezdu na pozemcích parc. č. 322/5 o výměře 
433  m2, parc. č. 322/6 o výměře 1 309 m2 a parc. č. 319/11 o výměře 1 331 m2, vše ost. pl. 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Provádění staveb 
Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
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7. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008 bod programu 2., bod 2.19 ve věci schválení  
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 329/1, parc. č. 331/1, parc. č. 330, parc. č. 292/2, parc. 
č. 291/34, parc. č. 62, parc. č. 292/1, parc. č. 339, parc. č. 61, parc. č. 319, parc. č. 150/2, 
parc. č. 294/7 a parc. č. 317, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
8. část usnesení RMO ze dne 1. 9. 2009 bod programu 2, bod č. 2.45 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku  parc. č.  1120/8 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
5. uděluje 
1. souhlas vlastníka pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. s umístěním penzionu a školícího střediska 
na části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4.   
 
2. souhlas vlastníka pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 3 535 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. s umístěním parkovacích stání na části pozemku 
parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a s umístěním 
pojízdného chodníku na části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
6. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji  části podniku uzavřenou dne 11.3.2010 mezi panem xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxx, oba místem podnikání I.P.Pavlova 62, Olomouc jako prodávajícím, 
a společností Pekařství M a M, s.r.o., se sídlem Žitná 22, Prostějov, jako kupujícím, 
k nebytovému prostoru o výměře 62,30 m2 v budově č.p. 411, 415 (tř. Svobody č.o. 27 - 
Švédská č.o. 12), na pozemku parc. č. 377/2 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.19.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu části pozemku parc. č. 213 zahrada o výměře 2 m2 (dle GP „díl b“) v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 131/3 ostat. pl. 
o výměře 4 m2 (dle GP „a“) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že manželé xxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl 
ve výši celkem 8 200,- Kč,   tj. 3 400,- Kč + náklady za znalecký posudek ve výši 4 800,- Kč 
dle důvodové zprávy bod     č. 4.6. 
 
2. darování části pozemku parc. č.  824/36 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
3. odprodej pozemku parc. č. st. 411 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 480,-Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 426 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 480,-Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.9.  
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8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 1681 zast. pl. o výměře 17 m2 
a  parc. č. st. 1682 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. 
o výměře 55 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
3. žádosti xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 16 m2 
a pozemku parc. č. 64/2 zahrada o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 265/207 ostatní plocha 
o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
5. žádosti paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o směnu části pozemku 
parc. č. 516 zahrada o výměře 1 174 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní xxxxxxxxxx, části pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 284 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a části pozemku parc. č. 514/3 zahrada 
o výměře 250 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx 
za pozemky parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 
518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 
519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 
518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, 
vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. 
č. 518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 
m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 
373 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 
9. žádosti společnosti TEPLOTECHNA OLOMOUC inženýring s.r.o. o odprodej části 
pozemku parc. č. 79/5 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2 
a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2.  
 
11. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře 
49 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 
č. 5, bod 8 ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej a darování části 
pozemku parc.  č. 755/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 73 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje objektu bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. 
pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Telefónica 02 
Czech republic, a. s. za kupní cenu ve výši 80 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 5 ve věci schválení odprodeje 
pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 
o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, 
parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 
o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou Správě CHKO Litovelské Pomoraví za kupní cenu 
ve výši 324 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.19.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5., bod 64. ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 160/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
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. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 824/57 ostatní plocha, 
parc.č.278/105 ostatní plocha, obě v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na parc.č. 32/1 ostatní plocha o výměře 676 m2      
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s., za podmínek dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 22.6.2009 č. 4 bod 6 v části týkající se uzavření kupní smlouvy 
na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 
orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, pro jednoho ze spoluvlastníků, a to xxxxxxxxxx 
a 
schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 
a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc pro podílového spoluvlastníka xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy, dle bodu 
3 předložené důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na parc.č. 549/5 ostatní plocha o výměře 815 m2 
v  k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. revokuje 
usnesení č. 3 bod 5 Rady města ze dne 9.2.2010 týkající se uzavření smlouvy o výpůjčce 
nemovitostí parc.č. 51/3, parc.č. 51/4, parc.č. 51/10, parc.č. 575/1, parc.č. 575/2, parc.č. 
575/3, parc.č. 575/8, parc.č. 575/11, parc.č. 575/12, parc.č. 575/38 a parc.č. 575/40, vše 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
dle přiloženého návrhu smlouvy o výpůjčce 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí parc.č. 51/3, parc.č. 51/4, parc.č. 51/10, 
parc.č. 575/1, parc.č. 575/2, parc.č. 575/3, parc.č. 575/8, parc.č. 575/11, parc.č. 575/12, 
parc.č. 575/38 a parc.č. 575/40, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které 
jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových z důvodu „Revitalizace a regenerace sídlištní zeleně v lokalitě 
Olomouc - Nové Sady, za účelem zlepšení životního prostředí“, dle bodu 5 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
dodatek smlouvy o nájmu ze dne 01. 11. 2007 na pozemek parc. č. 531/1, ostatní plocha,  
k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova č.p. 234/29, za kupní cenu 
celkem 145.500,- Kč, z toho pozemek 142.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 41, zahrada, o výměře 173 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Pekařská 490/11, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, účel 
nájmu zázemí domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy 
bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 40 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc – dle zákresu v katastrální mapě k bodu 1.4., dle důvodové zprávy bod 
1.4. 
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6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 240/1, ostatní 
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 668, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ve věci 
úpravy nájemného a úpravy článku 12. Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného 
vodovodu a kanalizace ze dne  29. 03. 2000 ve vztahu k budově č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) 
na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy 2.2. 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců v domě I. P. Pavlova 62 ve věci prodeje bytů a nebytů v budově č. p. 1017 
(I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx, společnosti MaDaTech, s.r.o., společnosti PREMIÉR MARKETING 
GROUP, spol. s r. o. ve věci prodeje budovy č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. 
č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
2.2. 
 
12. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009, bod 5, část 35 ve věci doporučení zastupitelstvu 
revokovat část svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, část 23, ve věci ponechání 
budovy č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 623 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.2. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 11. 2009, bod 6, část 36 ve věci schválení záměru prodat budovu č. 
p. 1017 (I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemek parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
14. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi předložit radě města návrh oprav budovy  
č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 623 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
T: 4. 5. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
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15. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře   
930 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků Voskovcova 722/6 o odprodej nebytové jednotky č. 722/61 
v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za sníženou kupní 
cenu 70.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
17. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 36 ve věci prodeje bytové jednotky č. 553/1 
v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st.  854, 855, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech 
budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, každé jednou ideální polovinou, za kupní cenu celkem    728.700,-
 Kč, z toho za jednotku 725.000,- Kč,  náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. 
č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554,  vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 728.700,- Kč, z toho za jednotku 
725.000,- Kč,  náklady 3.700,- Kč, paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p. 
615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 3.2. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 
378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 
na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 878.500,- Kč, z toho 
za jednotku 757.101,- Kč, za pozemek 117.899,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.2. 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 672/8 v budově č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na pozemku 
parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
431/27358 na společných částech budovy č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 431/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše       
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 623.700,- Kč, z toho za jednotku 616.761,- Kč, za pozemek 3.239,- Kč, náklady 
3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  bytové jednotky č. 727/53 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 
na společných částech budovy 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, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 459.000,- Kč,  z toho 
za jednotku 453.570,- Kč, za pozemek 1.430,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.4. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 361/17 v budově č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11)  
na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, 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, paní xxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 440.500,- Kč, z toho za jednotku 434.462,- Kč, za pozemek 3.038,- Kč 
a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 196/16 v budově č. p. 196 (Charkovská 
7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 470/9451 na společných částech budovy č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a to do 30. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1 
 
26. revokuje 
své usnesení ze dne 10.11.2009 bod 5, část 5 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit prodej budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 
377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti Hotel 
LAFAYETTE, s. r. o., za kupní cenu 35.000.000,- Kč, z toho za budovu 30.070.160,- Kč, 
za pozemek 4.929.840,- Kč, a uhrazení kupní ceny do 18. 12. 2009, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.1 
 
27. revokuje 
své usnesení ze dne 10.11.2009 bod 5, část 6 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
nevyhovět žádosti Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 
415/12 ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku 
parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.1. 
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28. revokuje 
své usnesení ze dne 10.11.2009 bod 6, část 2 ve věci doporučení zastupitelstva města 
nevyhovět žádosti petentů o odprodej bytových jednotek v budově č. p.  411, 415                
(tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.1. 
 
29. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni  práva chůze k  budově č. p. 411, 
415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a k pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem zajištění 
průchodu veřejnosti pasáží budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) 
na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
30. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 
377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Minimální kupní 
cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 26.000.000,- 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 3.900.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Nabídky budou 
doručeny do 19. 04. 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 TŘÍDA SVOBODY 27 – ŠVÉDSKÁ 12 “. Nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje 
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 14. 04. 2010 
v 10:00 hod., dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Delegování zástupc ů SMOl na členské sch ůze bytových 

družstev  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl  (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) 
na členské schůze bytových družstev na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Plán oprav SNO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
Plán oprav na rok 2010 
 
3. ukládá 
řediteli SNO, a. s., zažádat o dotaci  na zateplení domu  Příčná 2, 4, 6, 8 
T: 18. 5. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Kosmonautů 18, Olomouc, velikosti 1+3, č. b. 2 s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové  
zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá  cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
 
c) na dobu určitou 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  2 a,b,c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b) 
 
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,d) 
 
5. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
10 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO  předložit ke schválení návrh na poskytnutí finanční podpory nad 50 tis. Kč  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpory dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
5. schvaluje 
navrhovaný seznam členů pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc dle bodu           
3. důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 Využití rezervního fondu HmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodejem vozidla VW Transporter r. v.1998 dle varianty 1, důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s nákupem 6-ti místného užitkového vozidla financovaného dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 

s výší p říspěvku do  5 000,--K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do  5 000,--Kč 
dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 6. 4. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
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4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 4. 5. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
13 Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 -  změna zápisu školní 

jídelny v rejst říku škol a školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část 3 bodu 29 usnesení Rady města Olomouce ze dne 19.5.2009 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu zařazení v rejstříku škol a školských zařízení školní jídelny při Základní škole 
Olomouc, Zeyerova 28 na školní jídelnu - výdejnu od 1.9.2011 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
14 Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 - dofinanc ován í 

úvazků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dofinancováním úvazků pro Základní školu Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky 231 900,--Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
 
 
 
 



 23

15 Základní škola sv.Voršily v Olomouci, Aksamitova 6 , Olomouc -  
stanovisko m ěsta k za řazení školního klubu do rejst říku škol 
a školských za řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, Olomouc 
ke zřízení školního klubu a k jeho zařazení do rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2010 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 
T: 6. 4. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
16 Podzemní parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic zabezpečit zpracování  zadávací dokumentace na opravu konstrukcí 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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18 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci schválených oprav komunikací 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna – bar 
GARRIGUE  v ulici Masarykova 11 , Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx, 
Trnkova 16, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. 2010. 
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
APOLLO   v ulici Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx,  
Dvořákova 25A Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2010. 
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
APOLLO   v ulici Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx,  
Dvořákova 25A Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2010. 
 
6. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  SPORTBAR  SIGMA 
v ulici Lazecká  53 a 55, Olomouc, v rozsahu 4,2 + 4,2m2 ( zbytek je situován na zeleném 
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele xxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 Olomouc, na 
dobu od 15.4. do 14.10.  v letech 2010 - 2011.      
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA    
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatelku  xxxxxxxxxx, Lyžbice  
760 739 61 Třinec,  na dobu  od 12.4. do 31.7. a od 1.9. do 30.9. 2010. 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Změny jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zajištění dopravní obslužnosti lokality Týneček dohodnutými spoji a úprava spojů linky č. 35 
dle důvodové zprávy 
3. schvaluje 
ponechat ostatní  provoz MHD ve stávajícím stavu 
 
4. ukládá 
odboru dopravy předložit rozpočtovou změnu 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici 8. května a Slovenská dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Poděbrady - spolupráce na odstran ění odpad ů v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provedení opatření dle důvodové zprávy 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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23 Audit hospoda ření odboru sociálních služeb a zdrav otnictví, 
oddělení dětských jeslí  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 2/2010 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
24 Nákup vozidel MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
bod 28 usnesení RMO ze dne 21. 7. 2009, týkající se nákupu vozidel MHD 
 
3. schvaluje 
zadavatelem obou projektů Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 
 
4. souhlasí 
s přípravou projektu Obnova vozového parku tramvají dle bodu A upravené důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s přípravou projektu Obnova vozového parku autobusů dle bodu B upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
25 IPRM - Roční monitorovací zprávy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM  Městské parky 
 
3. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
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4. schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
26 Projekt Optimalizace kapacit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na projekt Optimalizace kapacit do 57. výzvy 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 4 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 
 
 
27 Štítného - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rekonstrukci ul. Štítného v celém rozsahu dle zpracované PD dle části I, bodu C) 1 důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Štítného - rekonstrukce komunikace 
dle varianty 1 kofinancování (viz. čl. 2 důvodové zprávy) do výzvy Regionálního operačního 
programu Střední Morava 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu projektu dle čl. 3.5 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh na zařazení do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMOl  roku 2010 
dle čl. 4 důvodové zprávy 
T: 6. 4. 2010 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Bod programu: 26. 
 
 
 
28 Okružní k řižovatka ul. Dobrovského - Na St řelnici  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uzavřít smlouvu s KÚOK na realizaci akce dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic zařadit požadované finanční prostředky do návrhu plánu roku 2011 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 27. 
 
 
 
29 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2010              
na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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30 Příspěvek na rekonstrukci krovu chrámu sv. Mo řice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na opravu krovu chrámu sv. Mořice dle DZ 
 
3. ukládá 
po výsledku výběrového řízení akce " ZŠ Komenium - oprava fasád světlíků a dvorků" 
předložit rozpočtovou změnu k vykrytí požadavku dle DZ 
T: 6. 4. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
31 Organiza ční záležitosti -  výběrové řízení na vedoucího odboru 

památkové pé če 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi MMOl realizovat postup dle důvodové zprávy 
T: září 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 
 
 
32 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru sociální 

pomoci, odboru investic a kancelá ř primátora Magistrátu m ěsta 
Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru sociální pomoci, kancelář primátora a odboru investic MMOl      
s účinností od 1. 4. 2010  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 1. 
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33 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 
ekonomickém a v odboru investic MMOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru ekonomickém a odboru investic MMOl s účinností od 1. 4. 2010  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 2. 
 
 
 
34 Organiza ční záležitosti -  realizace institutu "ve řejná služba" 

v podmínkách SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru správy a odboru sociální pomoci dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 4. 2010  
 
3. ukládá 
předložit ke schválení změnu "Organizačního řádu MMOl a MPO" - přílohy č. 7 "Náplň 
činností MMOl a MPO" 
T: 6. 4. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
předložit zhodnocení výkonu veřejné služby za rok 2010 
T: březen 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 
 
 
35 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33. 
 
 
 
36 Žádost – Zdravotnická záchranná služba Olomouckého  kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod č. 39 usnesení RMO ze dne 23.02.2010 dle důvodové zprávy 
 
2. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
3. doporu čuje 
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout, 
dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
37 Veřejná zakázka č. 10015 - 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 „ZŠ 8. května –dvorky “ archivní číslo 10015. 
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: 36. 
 
 
 
38 Veřejná zakázka č. 10014 - 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 „Úpravy přednádražního prostoru v Olomouci – IV. etapa           
v rámci projektu Přednádražní prostor - Dodatek č. 3 “ archivní číslo 10014. 
b) zájemce, kterému bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
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2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem 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: 36. 1. 
 
 
 
39 Centrální informa ční systém - řízení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úrovně řízení projektu a jejich personální obsazení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
po dohodě s věcně příslušnými náměstky jmenováním jednotlivých členů pracovních skupin 
T: ihned 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
připravit projektovou směrnici dle předložené důvodové zprávy 
T: 6. 4. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
5. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě se zhotovitelem začleňující projektovou směrnici jako její přílohu 
T: 6. 4. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.                                                        Mgr. Svatopluk Š čudlík v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                             1. náměstek primátora 
 

 

  
  
 


