
 

USNESENÍ 
 

z 98. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20. 4. 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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 
termínem pln ění) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 20.4.2010 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) a B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr přidělit místo pro stánkový prodej paní xxxxxxxxxx - lokalita č. 8 – ul. Kmochova 
prodej zeleniny na období od 1. 6. 2010 do 30. 11. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita č. 2 – ul. Mlýnská 
prodej občerstvení do 2. 5. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 849/30 orná půda o celkové výměře 7 150 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 109/1 zahrada a část pozemku parc. č. 
109/4 zahrada, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc společnosti GRASO a.s. za 
podmínky, že žadatel zkoordinuje svůj  záměr s projektovou dokumentací akce „Hráz 
Šantova ulice“. Výměry částí pozemků budou upřesněny až po předložení studie záměru 
žadatelem a následném zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
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6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 216 ostat. pl. o výměře 6m2 v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/5 ostat. pl.  o výměře 339 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti GERI Plus s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
1.8. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
9. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx - rozšíření subjektu na straně nájemce a 
budoucího kupujícího dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
10. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 38,00 m2 v domě Sadové náměstí č.o. 
26, č.p. 7 na pozemku parc. č. 234 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, 
společnosti DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.11. 
 
11. záměr pronajmout budovu č. p. 402 (výroba) s pozemkem parc. č. st. 376/3 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 654 m2, budovy bez čp/če (garáž) s pozemkem parc. č. st. 376/4 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a budovy bez čp/če (jiná st.) s pozemkem parc. 
č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, s jejich veškerými součástmi 
a příslušenstvím, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
12. záměr pronajmout část společných prostor o výměře 12 m2 pasáže budovy Horní 
náměstí č.o.18, č.p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
13. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1929/15 ostat. 
pl.) o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.14. 
 
14. pronájem části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
15. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 1.570,- Kč o úhradě tohoto dluhu ve čtyřech 
rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek s manžely xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
16. pronájem části 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. 2.12.   
 
17. pronájem pozemku parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti AGRA Velký Týnec, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.13. 
  
18. pronájem části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
19. pronájem pozemku parc. č. 255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
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20. pronájem části pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 51 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
22. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 580/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc Moravskému divadlu Olomouc příspěvkové organizace dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
23. pronájem 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 panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
 
24. pronájem 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 manželům 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
25. pronájem části pozemku parc. č. 265/207 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 379 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
27. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
a plynovodní přípojky na pozemku par. č. 152/4 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch budovy s č.p. 161 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 160 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.26. 
 
28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodní a plynovodní přípojky na pozemku par. č. 152/4 zahrada 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch budovy s č.p. 161 (objekt k bydlení) 
s pozemkem parc. č. st. 160 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
29. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na  pozemcích parc. č. 1721/31, parc. č. 1721/1, parc. č. 
1721/39, parc. č. 1721/40, parc. č. 1721/30, parc. č. 1721/67, parc. č. 1721/69, parc. č. 
1721/65, parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/72, parc. č. 1719, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.27. 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  umístění a  provozování  
nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír a  umístění 
a provozování  2 betonových sloupů nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 527/2 orná 
půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.28. 
  
31. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a  provozování  nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 527/2 orná půda 
v k. ú. Černovír a umístění a  provozování  2 betonových sloupů nadzemního vedení VN na 
pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
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ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
32. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.  1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č. 
1721/22, parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/72, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti DAPON OKNA s. r. o.  dle důvodové zprávy bod č. 
2.29.  
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 300/2 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 300/2 ostat. 
pl. v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 128/1, parc. č. 140/7, parc. č. 140/17, 
parc. č. 461/4, parc. č. 815, parc. č. 835/2, parc. č. 857/8, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.31. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 34/6 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 34/6 ostat. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
38. pronájem části 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, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
39. pronájem nebytových prostor 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. 3.4. 
 
40. pronájem objektu č. p. 452 (stavba technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 583 
zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) sdružení Box 
Klub GAMBARE OLOMOUC do 31. 12. 2025 za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
41. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 
m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za 
účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
42. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc. č. 
1721/3 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1721/32 ost. pl. o výměře 1 046 m2, parc. č. 
1721/33 ost. pl. o výměře 1 194 m2 a parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře 770 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRM Systems s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.8. 
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43. uzavření dohody o úhradě nákladů dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
45. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 99/1 (dle GP parc. č. 99/8) 
ostat. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.20. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
47. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy 
bod č. 4.22. 
 
48. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 4.23.   
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.24. 
 
50. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/1/2010/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
51. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx 
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
52. oznámení o nalezení opuštěné věci - plastiky „Ruce IV“ nacházející se na pozemku parc. 
č. 868/13 ostatní plocha - zeleň v k. ú. Nová Ulice, Olomouc veřejnou vyhláškou dle § 135 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku dle důvodové zprávy bod 5.3. 
  
53. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu přístupového 
chodníku, budovaného v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, včetně 
napojení na technickou infrastrukturu“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 5.4. 
 
54. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
TOURIST CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
2. souhlasí 
1. se stavebními úpravami společnosti KAJA s.r.o., vlastním nákladem nájemce, v max. výši 
50.000,- Kč, bez možnosti kompenzace nákladů od pronajímatele v nebytových prostorech 
o  výměře 117,61 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, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
2. s provedením stavebních úprav v maximální výši 2.995.933,- Kč bez DPH (3.565.160,- Kč 
s DPH) v objektu č. p. 452 s pozemkem parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné -  C1K4) sdružení Box Klub 
GAMBARE OLOMOUC na vlastní náklady nájemce za podmínky doložení a odsouhlasení 
příslušných dokladů pronajímatelem s tím, že při ukončení nájmu bude předmět nájmu 
uveden do původního stavu, pokud se nájemce a pronajímatel nedohodnou jinak dle 
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důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti HOPR TRADE CZ, s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 824/58 ostat. pl. 
o výměře 9 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního 
města Olomouce (ideální 4/12) dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 100/6 ostatní plocha o výměře 54 m2 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
3. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 102/3 ostatní plocha o výměře 54 m2 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 307/1 trvalý travní porost o výměře 
250 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
5. pana xxxxxxxxxx o snížení výše nájemného u pronájmu   části pozemku parc. č. 346/3 
ostat. pl. o výměře 763 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
6. manželů xxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a 
jízdy přes pozemek parc. č. 88/3 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce ve prospěch pozemků parc. č. 796/6 orná půda a parc. č. 
796/5 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.24.   
 
7. nájemce Česká pošta, s.p., o souhlas s odpočtem vložených investic ve vlastním 
účetnictví nájemce ve výši 37.265,- Kč v nebytových prostorách o výměře 96,00 m2 v domě 
na ul. Sadové náměstí č.o. 26, č.p. 7 na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.   
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu připravit návrh odpovědi na dopis xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 
T: 4. 5. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v ědomí 
1. důvodovou zprávu bod č. 2.7. 
 
2. rozdělení pozemku parc. č. 466/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy a schvaluje změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 
466/6 ostatní plocha o výměře 412 m2 a části pozemku parc. č. 466/2 ostatní plocha 
o výměře 15 m2 (dříve část pozemku parc. č. 466/2 ostatní plocha o výměře 427 m2), vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc pronajatého společnosti Technické služby města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
3. úpravu trasy kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
4. důvodovou zprávu bod č. 5.6. 
 
6. uděluje 
1. souhlas společnosti Česká pošta, s.p. s umístěním poštovní schránky pro doručovatele na 
části pozemku parc. č. 105/29 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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2. souhlas paní xxxxxxxxxx s umístěním nádoby na komunální odpad na části pozemku 
parc. č. 421 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.9. 
 
3. souhlas společnosti FESTPRO spol. s r.o.  s využitím části pozemku parc. č. 21/1 ostat. 
pl. o výměře 20 300 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc pro pořádání 9. ročníku Olomouckého 
pivního festivalu dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2, bod 2.10. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc.  č. 255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
2. usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010, bod programu 2, bod 2.16 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo  umístění a  provozování  nadzemního vedení VN 
na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
3. usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010, bod programu 2, bod 2.16 ve věci schválení  uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo umístění 
a provozování nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.28. 
 
4. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007, bod programu 2, bod 2.21 ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/32, parc. 
č. 1721/33, parc. č. 1721/34 a parc. č. 1721/35 vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti DAPON OKNA s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.29. 
 
5. usnesení RMO ze dne 21. 7. 2009, bod programu 2, bod 3.5. ve věci nevyhovění žádosti 
Box klub GAMBARE OLOMOUC, o.s., o provedení stavebních úprav v objektu č. p. 452 
s pozemkem parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc (Na Letné -  C1K4) dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
6. usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010, bod programu 2, bod 4.14. ve věci schválení pronájmu 
pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
7. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2, bod 4.8. ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 
8. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2 bod 4.8. ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 20 zahrada 
o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši  
242 150,- Kč, tj. 950,- Kč/m2 + náklady 1 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 
9. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 4.5. ve věci  schválení pronájmu 
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. 4.24. 
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10. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 4.5. ve věci doporučení ZMO 
schválit 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. 4.24.    
 
11. část usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod  4.5. ve  věci doporučení  
ZMO nevyhovět žádosti paní 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. 4.24. 
 
8. trvá 
na usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010 bod programu 2., bod 4.4., ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět 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. 
 
9. svěřuje 
1. pozemky parc. č. st. 159/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2 a parc. č. 76/4 
ostatní plocha o výměře 303 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc do správy 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
2. pozemky parc. č. 265/142 o výměře 3 m2, parc. č. 265/401 o výměře 12 m2 a část 
pozemku parc. č. 265/451 o výměře 77 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup pozemků parc. č. st. 159/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2, parc. č. 
76/4 ostatní plocha o výměře 303 m2, vč. zpevněné manipulační plochy a parc. č. 76/5 
ostatní plocha o výměře 73 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo, Olomouc, nyní v konkurzním řízení do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 379 400,- Kč a náklady spojené 
s převodem pozemku ve výši 18 984,- Kč, tj. celkem 398 384,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6. 
  
2. odprodej části pozemku parc. č. 1079 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2514 zast. pl.) 
o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní 
cenu ve výši 7 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1200/6  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  36 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.10.    
 
4. darování částí 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. 4.11.   
 
5. odprodej pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č. 
799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 49 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.    
 
6. odprodej část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 52 415 m2 (dle GP parc. č. 
1721/10) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ČR - Státní rostlinolékařské správě za 
kupní cenu ve výši 57 666 700,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
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7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostatní 
plocha o výměře 512 m2, parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 977 m2, parc. č. 1721/3 
ostatní plocha o výměře 1 201 m a parc. č. 1721/22 ostatní plocha o výměře 687 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 688 
500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/2 ostatní 
plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 863 m2 a parc. č. 1721/22 
ostatní plocha o výměře 1 102 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s 
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 044 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4 orná půda 
o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx  a panem 
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 277.200,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
4.15. 
 
10. směnu části 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 bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod č. 
4.16. 
 
11. odprodej 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 ČR - Agentuře ochrany přírody 
a krajiny ČR za kupní cenu ve výši 73 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
12. směnu pozemku parc. č. 265/141 o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 265/454 
o výměře 119 m2 (dle GP díl „a“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/142 o výměře 3 m2, parc. č. 265/401 
o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 265/451 o výměře 77 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. 
pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx s tím, že manželé 
xxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl v celkové výši 68 290,-  Kč, tj. 
61 600,- Kč + 1/2 nákladů 6 690,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. 
o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši 1 326 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. 
o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 599 
400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
15. 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 paní xxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 620 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24.     
 
16. bezúplatný převod 5 ks Unimo buněk z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Zoologické zahrady Olomouc, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 
5.7.    
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11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 216 ostat. pl. 
o výměře 6 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.7. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 59/3 ostatní plocha o 
výměře 120 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 
 
3. žádosti společnosti FELIX LINE s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 
5 817 m2, parc. č. 19/3 ostat. pl. o výměře 423 m2, parc. č. 19/2 ostat. pl. o výměře 1 926 
m2 a parc. č. 19/1 ostat. pl. o výměře 874 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
4. žádosti společnosti FELIX LINE s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. 
o výměře 4 490 m2, části pozemku parc. č. 19/3 ostat. pl. o výměře 340 m2, části pozemku 
parc. č. 19/2 ostat. pl. o výměře 1 000 m2 a pozemku parc. č. 19/1 ostat. pl. o výměře 874 
m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.   
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1998 ostat. pl. o výměře 599 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za odprodej pozemků parc. č. 978/8 
zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 99/1 
ostat. pl. o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.19. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
9. žádosti paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.23. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u smlouvy o  budoucí kupní smlouvě na části 
pozemků parc. č. 1721/3 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1721/32 ost. pl. o výměře 1 046 
m2, parc. č. 1721/33 ost. pl. o výměře 1 194 m2 a parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře 770 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností GRM Systems s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 1 ve věci nevyhovění odprodeje 
části pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1. 14. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 15 dodatku ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 
269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
s xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč, tj. 1610,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 
800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5., bod 6. dodatku důvodové zprávy ve 
věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 651 m2 a parc. č. 451/4 ostatní plocha o výměře 6 758 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
14. schvaluje 
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky 
multikanálu na pozemcích parc. č. 959/10 ostat. pl. a parc. č. 624/25 ostat. pl., a uložení 
a provozování 1 ks kabelové komory na pozemku parc. č. 624/25 ostat. pl. a 3 ks kabelových 
komor na pozemku parc. č. 959/10 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch ČR – Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje dle dodatku důvodové 
zprávy bod č. 2.1.  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování přípojky multikanálu na pozemcích parc. č. 959/10 ostat. pl. a parc. č. 624/25 
ostat. pl., a uložení a provozování 1 ks kabelové komory na pozemku parc. č. 624/25 ostat. 
pl. a 3 ks kabelových komor na pozemku parc. č. 959/10 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch ČR – Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
3. změnu smluvních podmínek smlouvy o nájmu dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
15. uděluje 
společnosti NAMIRO s.r.o. plnou moc k podání žádosti o povolení  odstranění stávajícího 
parkoviště dle § 128 stavebního zákona, až po nabytí  účinnosti opatření obecné povahy, 
kterým bude vydána Změna č. XXI ÚPnSÚ Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 
5.1. 
 
16. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 5.2 ve věci udělení společnosti 
NAMIRO s.r.o. plnou moc k podání žádosti o povolení  odstranění stávajícího parkoviště dle 
§ 128 stavebního zákona, až po nabytí právní moci územního rozhodnutí na výstavbu  
polyfunkčního objektu s podzemními garážemi dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
2. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 5.2 ve věci  schválení změny 
smluvních podmínek smlouvy o nájmu dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
 
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. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 9.2.2010, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu umístění místní 
komunikace - cyklostezky a provozování cyklistické stezky a v právu vstupu oprávněného 
nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedený pozemek, jakož i vjezd 
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a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav  
komunikace – cyklistické stezky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním, a to k pozemku, parc. č. 505/1 lesní pozemek v k.ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany ve vlastnictví obce Bystrovany 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude 
spočívat v právu umístění místní komunikace - cyklostezky a provozování cyklistické stezky 
a v právu vstupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora 
uvedený pozemek, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem 
provádění čištění, údržby a oprav  komunikace – cyklistické stezky v souvislosti s jejím 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k pozemkům, parc. č. 505/1 
lesní pozemek a parc. č. 505/3 ostatní plocha-manipulační plocha, oba v k.ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany ve vlastnictví obce Bystrovany. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu 
životnosti stavby, bezúplatně, dle bodu č. 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat 
v právu umístění a provozování chodníku a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím 
pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedený pozemek (právo chůze), jakož 
i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby 
a oprav  chodníku (právo jízdy) v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním, a to k pozemku parc. č. 404/1 ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví Moravských železáren, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu určitou - tj. na dobu, po kterou  vlastníkem předmětného pozemku bude budoucí 
povinný z věcného břemene. Převodem předmětného pozemku na třetí osobu věcné 
břemeno zaniká, bude zřízeno bezúplatně, dle bodu č. 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 404/173 ostatní plocha v k.ú. 
Řepčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Moravských železáren, a.s. Kupní smlouva 
bude uzavřena pouze za podmínky, že se všichni zástavní věřitelé vzdají zástavního práva 
k té části pozemku, která bude předmětem převodu do vlastnictví budoucího kupujícího, tedy 
Statutárního města Olomouc. Cena bude stanovena dohodou smluvních stran, dle bodu č. 3 
předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků, parc. č. 1689/1 vodní plocha, 
parc. č. 1663/9 ostatní plocha a 1690 vodní plocha, vše v k.ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p, dle bodu č. 4 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 a dodatek důvodové zprávy 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Rooseveltova č. p. 164, č. o. 105 ve věci 
odprodeje pozemku parc. č.  756/9, ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 09. 2004, bod 8, část 73, ve věci prodeje pozemku parc. č. 75/143, 
ostatní plocha, o výměře 78 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví, a to xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 53.126,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 75/143, ostatní plocha, o výměře 78 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
vrácení zaplacených částek na kupní smlouvě č.j. OPD/1371/2005/Sig, a to xxxxxxxxxx ve 
výši 10.625,- Kč a panu xxxxxxxxxx ve výši 10.625,50 Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. revokuje 
své usnesení ze dne 09. 03. 2010, bod 3, část 2, ve věci schválení záměru prodat část 
pozemku parc. 463, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 786-19/2010, pod novým 
označením pozemek parc. č. 463/2, ostatní plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. 463, ostatní 
plocha, dle geometrického plánu č. 786-19/2010, pod novým označením pozemek parc. č. 
463/2, ostatní plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny dle jejich návrhu při 
prodeji části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1108-
429/2009, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o., ve věci odkoupení budovy č. p. 411, 415 (tř. 
Svobody 27 – Švédská 12) ze dne 29.10.2009 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 důvodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti petentů ze dne 02.11.2009 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 důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 ze dne 
03.11.2009 ve věci odkoupení 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 důvodové zprávy bod 2.1. 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 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, uchazečům v tomto pořadí 
a za tyto kupní ceny:  
1)  Bytovému družstvu PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 za kupní 
cenu 36.000.000,- Kč, z toho za budovu 31.070.160,- Kč, za pozemek 4.929.840,- Kč, 
splatnou do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy, 
2)  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, splatnou do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy, 
3)  společnosti OIN Development a.s. za kupní cenu 36.000.000,- Kč, z toho za budovu 
31.070.160,- Kč, za pozemek 4.929.840,- Kč, splatnou do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
13. ukládá 
náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové učinit písemný dotaz  na společnost OIN 
Development a.s.  a společnost Hotel LAFAYETTE, s.r.o., zda s ohledem na stanovení 
pořadí nabídek souhlasí s ponecháním složené kauce na depozitním účtu SMOl do 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce konaného dne 27.04.2010, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
T: 4. 5. 2010 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
14. schvaluje 
pronájem nebytových prostor v budově č.p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) 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 2.2. 
 
15. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx,  paní xxxxxxxxxx, Moravské květinové školky s.r.o., 
společnosti Mgr. Ludvík Sofka – MAGNUS o pronájem nebytových prostor o výměře 157,89 
m2 v budově č.p. 411, 415 (tř. Svobody 27-Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.3. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 06.04.2010, bod 3, část 8, ve věci  doporučení zastupitelstvu města 
schválit prodej budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, Střední odborné škole služeb s.r.o., za kupní cenu 
6.550.000,- Kč, z toho za budovu 5.941.243,- Kč, za pozemek 599.857,- Kč a náklady 
8.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, Střední odborné škole služeb s.r.o., za kupní cenu 
6.550.000,- Kč, z toho za budovu 5.941.243,- Kč, za pozemek 599.857,- Kč a náklady 
8.900,- Kč, splatnou do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
18. revokuje 
své usnesení ze dne 09. 03. 2010 bod 3, část 29, ve věci schválení bezúplatného zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy č. p. 1184 
(Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. 
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č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem 
zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) 
a modernizace tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně regulačních 
zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a na odběrné 
tepelné zařízení budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie do 
napojených objektů, to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy 
bod 2.5. 
 
19. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy 
č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) 
a  modernizace tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně regulačních 
zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a na odběrné 
tepelné zařízení budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie do 
napojených objektů, to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy 
bod 2.5. 
 
20. revokuje 
své usnesení ze dne 26. 01. 2010 bod 4, část 32, ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit prodej budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7)  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, 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 2.5. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) 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, nájemci firmě T. O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r. o. za 
kupní cenu ve výši 10.625.000,- Kč, z toho budova 9.825.614,- Kč, pozemek 720.984,- Kč, 
přístřešek umístěný na pozemku parc. č. st. 1302, zastavěná plocha a nádvoří, 53.402,- Kč,  
náklady 25.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
22. schvaluje 
záměr prodat budovu  č. p. 11 (Pavelčákova 1) 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 
17.05.2010 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 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 10.05.2010 v 13:30 hod., dle důvodové zprávy bod 2.6. 
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23. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 2.705.000,- Kč společnosti 
OIN Development a.s., dle důvodové zprávy bod 2.6. 
T: 4. 5. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 23, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 95/3 
v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy 
č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
a pozemku parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, 
o výměře 185 m2, a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 
m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.393.000,- Kč, z toho za jednotku 2.008.528,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 
částku 840.402,- Kč, za pozemek parc. č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 
částku 200.400,- Kč, za pozemek 99/10 částku 926.850,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651 
částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. 
č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na 
společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemku parc. č. 
543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, 
a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, a pozemku parc. č. st. 1651, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
nájemci Michaelu Šindlerovi za kupní cenu ve výši 4.393.000,- Kč, z toho za jednotku 
1.813.248,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 840.402,- Kč, za pozemek parc. 
č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 částku 200.400,- Kč, za pozemek parc. 
č. 99/10 včetně opěrné zdi částku 1.122.130,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651 částku 
225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti organizace Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů ve věci prodeje ideálního 
podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objekt garáží) na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 
kupní cenu ve výši 50.000,- Kč hrazenou v měsíčních splátkách ve výši 5.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.9. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat na svém usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 18, ve věci  prodeje podílu 
o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní cenu 140.700,-Kč, z toho 
podíl na budově 121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč a náklady 700,-Kč, za podmínky, 
že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše 
uvedené podíly na nemovitostech uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu 
o neuplatnění předkupního práva, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
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28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če 
(objekt garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 
1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.9. 
 
29. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxx ve věci změny nájmu garáže umístěné v budově bez čp/če (objekt 
garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. st. 
486, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na 
dobu určitou na dobu 12 let, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 5, ve věci prodeje budovy bez čp/če garáže 
na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, podíl o velikosti 37/82 
ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- Kč, podíl o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx za kupní 
cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o 
velikosti 15/82 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 
1.229.475,- Kč, z toho budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a 
náklady 11.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, 
a  pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, podíl o velikosti 37/82 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- 
Kč, podíl o velikosti 30/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 449.818,- Kč, podíl o velikosti 15/82 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z toho budova + 
venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a náklady 11.900,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.10. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ve věci snížení schválené kupní ceny o 25% při prodeji 
spoluvlastnických podílů na budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. 
č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
693/14538 na společných částech budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Polská 
25, 27 Olomouc, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, z toho za jednotku 192.718,- Kč, za 
podíl na pozemku 23.682,- Kč  a náklady 3.600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o odprodej části nebytové jednotky č. 425/9 v budově 
č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na společných částech budovy č. p. 424, 
425 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.11. 
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35. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání 
nebytové jednotky č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. č. st. 
410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na 
společných částech budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů 
a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, komunikačních zařízení, 
vedení el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem 
výroby a rozvodu tepelné energie pro spol. OLTERM & TD Olomouc, a.s, Olomouc, 
Janského 469/8, PSČ 779 00, IČ 47677511, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
36. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání 
nebytové jednotky č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. č. st. 
410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na 
společných částech budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů 
a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, komunikačních zařízení, 
vedení el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem 
výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod 2.11. 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č. o. 107 
v Olomouci, ve věci odprodeje budovy (kotelny) nezapsané v katastru nemovitostí na části 
pozemku parc. č. st. 112/6, zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. st. 112/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. st. 219, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.12. 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 191/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na 
pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy 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, paní xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 613.300,- Kč, z toho za jednotku 599.060,- Kč, za podíl na pozemku 
10.940,- Kč a náklady 3.300,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 722/59 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6)  na pozemku parc. č. st. 
800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na 
společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 
na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 678.300,- Kč, z toho za 
jednotku 671.247,- Kč, za podíl na pozemku 3.753,- Kč, náklady 3.300,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.2. 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 629/19 v budově č. p. 629 (Zikova 13) na pozemku parc. č. st. 922, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na 
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společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 
na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 553.400,- Kč, z toho za 
jednotku 547.043,- Kč, za podíl na pozemku 2.957,- Kč a náklady 3.400,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.3. 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4)  na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na 
společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 
na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za 
jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.4. 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 630/7 v budově č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11)  na pozemku parc. č. 
st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 
na společných částech budovy č. p. 631, 630 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
429/27510 na pozemku parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 503.927,- Kč, 
z toho za jednotku 496.782,- Kč, za podíl na pozemku 3.218,- Kč a náklady 3.927,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.5. 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 643/20 v budově č. p. 643 (Palackého 8) na pozemku parc. č. st. 
818, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 na 
společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/31693 
na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.003.500,- Kč, z toho za jednotku 
897.786,- Kč, za podíl na pozemku 102.214,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.6. 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 190/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na 
pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 580/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 619.000,- Kč, z toho za jednotku 602.210,- Kč, za podíl na pozemku 
12.790,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 722/28 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6)  na pozemku parc. č. st. 
800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na 
společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 
na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 428.300,- Kč, z toho za 
jednotku 423.380,- Kč, za podíl na pozemku 1.620,- Kč a náklady 3.300,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.8. 
 
46. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku 
parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
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1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v budově č. p. 485 (Selské 
náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech budovy č. p. 485 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, do 31.07.2010, dle 
důvodové zprávy bod 4.1. 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá 
cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná 
plocha a  nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, do 31. 08. 
2010, dle důvodové zprávy  bod 4.2. 
 
49. souhlasí 
se začleněním nebytové jednotky č. 693/33, v budově č. p. 693 (Nešverova 1) na pozemku 
parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem na budově č. p. 
693 o velikosti 311/63880 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku 
parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do 
správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s., Školní 2a, Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 4.3. 
 
50. revokuje 
své usnesení ze dne 23. 02. 2010 bod 5, část 13 ve věci úplatného zřízení práva 
odpovídající věcnému břemeni  podle § 25 odst. 5. zákona. č. 458/2000 Sb., energetického 
zákona, ve znění pozdějších předpisů,  právo zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy k budově č. p. 206 na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, 
a k pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc s tím, že obsahem  tohoto věcného břemene je zřízení, umístění, provozování, 
údržba a oprava technologie trafostanice umístěné v budově č. p. 206 na pozemku parc. č. 
st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc – ve dvou 
místnostech v přízemí dvorního traktu do ulice Michalské v rozsahu trafostanice 12 m2 
a rozvaděč 10 m2, za finanční náhradu ve výši 135.955,- Kč + příslušná sazba DPH 
a náklady 5.040,-Kč, tj. celkem 168.186,-Kč, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.  
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Bytové záležitostí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Balbínova 9, Olomouc, velikosti 3+kk, č.b. 19 s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1 
b) 
c) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+1 č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
a)  
d) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 14 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 b) 
e) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 29 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 c) 
f) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 20 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 d)   
g) Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 e) 
h) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 16 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a) 
ch) Švédská 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b)   
i) Sokolská 25, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 5 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 c) 
j) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
d) 
k) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 10 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
e) 
l) Černá cesta 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 f) 
m) Voskovcova 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 28 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
a) 
n) Voskovcova 2, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 37 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 b) 
o) Na Letné 57, Olomouc, velikosti 1+3, č.. 14 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 c) 
p) Masarykova 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
 
d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 45 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
e) se změnou nájemních smluv na smlouvy o poskytnutí přístřeší na 1/2 roku, 3 měsíce 
s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 33 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
 
f) se změnou smlouvy o poskytnutí přístřeší na nájemní smlouvu na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – současné přidělení bytu č.8, Holická 51, Ol.   
 
g) s prodloužením smluv o poskytnutí přístřeší a ubytování v domě Holická 51, Olomouc 
s nájemci na dobu určitou 1/2 roku: 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – smlouva o ubytování 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d, e, f, g)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9,  Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
3.s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Lomená 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a, b) 
 
5. s uzavřením nájemních smluv: 
a) xxxxxxxxxx, Horní lán 25, Olomouc 
b) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a, b) 
 
6. s uzavřením dohody o užívání bytu: 
xxxxxxxxxx, Tř. Svobody 27, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11) 
 
7. nesouhlasí s prodloužením trvání nájmu s částkou 100,-Kč/ročně na 
dalších 10 roků:  
a) s xxxxxxxxxx, Tř. Svobody 27, Olomouc 
b) s xxxxxxxxxx, Tř. Svobody 27, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 12 a, b) 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na bezbariérový byt Sladkovského 1 E 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 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 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 10023 - 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 „Kožušanská ul. – stavební úpravy komunikace“ archivní číslo 10023. 
 
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. 
 



 24

3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 10017 - 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 „Placení parkovného formou SMS“ archivní číslo 10017. 
 
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, která . 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Jiřího Martináka k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
10 Územní plán Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpracovaným konceptem územního plánu včetně závěrečné diskuse dle bodu 2.b) 
důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s navrženým harmonogramem dalšího postupu dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
11 Omezení pr ůjezdu kamion ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
znovu projednat s Ministerstvem dopravy ČR možnost zrušení zpoplatnění úseku části 
rychlostní komunikace od MÚK Přáslavice po křižovatku u Globusu 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Parkovišt ě ZOO Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené řešení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s OKR postupovat dle bodu 1 závěru důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru evropských projektů hledat možné finanční zdroje dle bodu 2 závěru důvodové 
zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
 
13 Rekonstrukce VFO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zvolené variantní řešení rekonstrukce VFO dle předložené rozpracované architektonické 
studie a způsob financování z dotačních titulů 
 
3. ukládá 
dokončení architektonické studie dle důvodové zprávy 
T: červen 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
14 Dětská h řišt ě 2010 - lokalita Michalské stromo řadí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic zahájit pořizování projektové dokumentace dle doporučení upravené 
důvodové zprávy a po jejím zpracování zajistit povolení ke stavbě  
T: ihned 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic a odboru evropských projektů po vypsání výzvy předložit RMO projekt včetně 
zpřesňujícího financování  
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
 
15 Holický les  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem Holického lesa 
 
3. ukládá 
OKR zaevidovat územní studii ve variantě č.1 jako územně plánovací podklad 
T: 15. 6. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
OEP ve spolupráci s OKR, OŽP a příspěvkovou organizací Správa lesů města Olomouce 
navrhnout možnosti financování z dotačních titulů dle důvodové zprávy 
T: 18. 5. 2010 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
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16 Dokon čení 1. a příprava 2. etapy obnovy Rudolfovy aleje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat opatření dle důvodové zprávy 
T: listopad 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
17 Aktuální dofinancování údržby m ěstské zelen ě - úklid listí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.     bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
T: 4. 5. 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
18 Forma správy m ěstského majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou formy společnosti dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit přípravu vzniku akciové společnosti 
T: 29. 6. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Pořízení požárního vozidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
pořízení požárního vozidla dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
financování nákupu požárního vozidla dle varianty A důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
podpisem smlouvy 
T: 29. 6. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
5. ukládá 
realizovat nákup požárního vozidla 
T: listopad 2010 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Černovír - hasi čská zbrojnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dostavbou multifunkčního sálu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zadáním nových prací přímému, stávajícímu zhotoviteli na základě zdůvodnění, které je 
uvedeno v příloze důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Protipovod ňová opat ření na Nemilance  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením řešení majetkoprávních vztahů na pozemcích dotčených majetkem města 
(zatrubněné části toku) odborem investic 
 
3. souhlasí 
s pokračováním přípravných prací tak, aby byly vytvořeny podmínky spolupráce SMOl 
s Povodím Moravy, s.p. dle stávajícího programu protipovodňových opatření č. 129 120, dle 
bodu C a) důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
23 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 U MOROUSŮ v ulici 
Kateřinská 13, Olomouc, v rozsahu 5,5 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Šubova  9 , 779  00 
Olomouc,  na dobu od 1.5. do 31.10.  2010.  
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení kavárna STARÉ 
ČASY v ul. Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 4 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Charváty 
280, 783 75 Charváty ,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2010 a od 1.4. do 31.10. v letech 2011 - 
2013.    
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ 
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 22,68 m2 ( zbytek je situován na zeleném pásu – 
povoluje OŽP ) pro žadatele xxxxxxxxxx, Okružní 7, Olomouc na dobu od 1.5. do 30.9. 2010.  
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  restaurace  NA 
BAZÉNĚ v ul. Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 60 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, 
Březinova 89, 779 00 Olomouc ,  na dobu  od 23.4. do 30.9.  2010. 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna–bar–MERLIN 
v  ulici  Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Masarykova 5, 
772 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 15.10. v letech 2010 – 2011. 
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8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  BAR RYCHTÁŘ v ul. 
Polská 59, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele f. ROBI INVEST, Příkop 4, 602 00 Brno ,  
na dobu  od 1.5. do 30.9.  v letech 2010 - 2013.    
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
U  KAŠNY  na  Dolním náměstí, Olomouc, v rozsahu 243,6 m2 pro žadatele f. RK ATLAS 
2008, Havelkova 2, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 23.4. do 31.10. 2010. 
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SVATOVÁCLAVSKÝ 
PIVOVAR v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Školní 7, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 23.4. do 14.10. 2010.   
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KALDERA v ulici 
Kosinova 7, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Lermontovova 3,779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.10. 2010.            
 
12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu    8,88 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Vojanova 6,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9. 2010. 
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  CAFÉ BAR MAXIM 
v  ul. Selské náměstí 61, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Heyrovského 
11, 779 00 Olomouc ,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2010 a od 1.4. do 31.10. 2011.    
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
24 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost Obchodní akademie Olomouc dle důvodové zprávy bod A. 
 
3. schvaluje 
žádost Debatního klubu Olomouc dle důvodové zprávy bod B. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
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25 Dodatek č. 4 ke smlouv ě o nájmu dopravních prost ředků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu dopravních prostředků 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu dopravních prostředků 
T: 29. 6. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
26 Kontrola hospoda ření FZŠ a MŠ Holečkova v roce 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
27 Audit investi ční akce -  ulice P řichystalova, rekonstrukce 

komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
28 Kontrola hospoda ření za rok 2009 u MŠ Rooseveltova 101, 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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29 Audit hlavní pokladny ekonomického odboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. předložené Zprávy č. 1/2010 
o zjištěních z vykonaného auditu  
T: červenec 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
30 Projekt Ošet ření dřevin v historických parcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu č. 09026646 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí podepsanou zástupcem SFŽP ČR dne 22.3.2010 
 
3. pověřuje 
k podpisu Smlouvy č. 09026646 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsané zástupcem SFŽP ČR dne 
22.3.2010 
T: 4. 5. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
31 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě - schválení projekt ů 

podaných do výzev č. 3, 4, 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnocení projektů včetně seznamu projektů doporučených k financování z Integrovaného 
operačního programu v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
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3. pověřuje 
náměstka RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohody o partnerství" a k podpisu vyjádření  
"Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze č. 1 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
32 Tuning Meeting III.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pořádáním předmětné akce dle důvodové zprávy včetně návrhu Smlouvy o spolupráci 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o spolupráci 
T: 4. 5. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
33 Žádost Moravia RC Racing Team, o. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím části území letiště dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy ve spolupráci s majetkoprávním odborem zpracovat podnájemní smlouvu na 
využití části území letiště dle podmínek uvedených v důvodové zprávě 
T: 4. 5. 2010 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
podepsat podnájemní smlouvu na využití části území letiště pro Moravia RC Racing Team, 
o. s. 
T: 4. 5. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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34 Sluňákov - zm ěna v Dozor čí radě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odstoupení předsedy Dozorčí rady Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o. p. s.  
 
3. jmenuje 
nového člena Dozorčí rady Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
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 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
 
 
 
36 Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 -  využití zdroj ů 

rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 4. 5. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
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37 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v odboru investic 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce - zřízení oddělení právního odboru investic 
s účinností od 1. 5. 2010 
 
3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
 
 
 
 
38 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje 
povolit konání svatebního obřadu mimo stanovený den dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 2. 
 
 
 
39 Cena města - pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
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40 Návrh na delegování zástupc ů SMOl na valné hromady VHS 

Olomouc, a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. navrhuje 
zástupce SMOl na valné hromady VHS Olomouc, a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s. vč. 
náhradníků dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat navržené zástupce SMOl (vč. náhradníků) na valné hromady VHS Olomouc , a.s. 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
41 Multimediální park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním návrhu na zrušení Multimediálního parku, o.p.s., se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a, PSČ 77911, IČ 26825210 podle § 8 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., 
v platném znění, prostřednictvím Olomouckého kraje. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42. 
 
 
 
42 SK Sigma Olomouc, a. s. - navýšení základního kapi tálu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. a uložit primátorovi podepsat tuto smlouvu do 
24.6.2010. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s. 
dne 24.6. 2010 s platností i pro případný náhradní termín dle důvodové zprávy 
 
 
 



 37

4. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK 
Sigma Olomouc, a.s. na zasedání  ZMO dne 31.05.2010 
T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 43. 
 
 
 
43 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 18. 5. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 44. 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


