
 

USNESENÍ 
 

ze 105. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 27. 7. 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 k termínu plnění 27.7.2010 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 907/2 ostat. pl. o výměře 4 150 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 907/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
3. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. majpráv. 183/G/99/Pl. ze dne 15. 2. 1999 
očást pozemku parc. č. 907/2 ostat. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti DANTRADE a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
5. pronájem pozemků parc. č.  347 ostat. pl. o výměře 469 m2 a parc. č. 346 ostat. pl. 
o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 442 zast. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
7. záměr odprodat pozemky parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 m2, parc. č. 
1666/12 lesní pozemek o výměře 12 586 m2 a část pozemku parc. č. 1684 zast. pl. (dle GP 
parc. č. 1684/2 zast. pl.) o výměře 271 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
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Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
8. záměr odprodat část pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 512 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
9. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1721/19 ostat. pl. o výměře       
1 858 m2, parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 1 996 m2 a části pozemků parc. č. 1721/18 
ostat. pl. o výměře 1 361 m2 a parc. č. 1721/22 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
10. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. 451/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky a část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře cca 15 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 
11. předběžný záměr odprodat  pozemek parc. č. 452/2 zast. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky a část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře cca 30 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 706/1 zast. pl. o výměře 32 m2 a část pozemku 
parc. č. 706/2 lesní pozemek o výměře 60 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 480/21 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
14. záměr odprodat pozemek parc. č. 287/2 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a pozemky parc. č. 779/7 ostat. pl. o výměře 383 m2 a parc. č. 
779/10 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.11. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 127 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
16. předběžný záměr odprodat části pozemku parc. č. 350/34 ostat. pl. o celkové výměře 
25 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc. Výměry částí pozemku budou upřesněny až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
17. záměr pronajmout pozemek parc. č. 661/3 zahrada o výměře 119 m2 a část pozemku 
parc. č. 701/2 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
18. záměr odprodat pozemek parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.  
 
19. záměr odprodat budovu č. p. 434 (stavba technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
557 zast. pl. o výměře 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova – C1K2) dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
20. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
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21. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 43,30 m2 v 1. NP v budově Jilemnického 
č.o. 29, č.p. 67 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 80 zast. pl v k. ú. Nedvězí              
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
22. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře cca 20 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 23 133 m2, pozemek 
parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2 a část pozemku parc. č. 128 ostat. pl. 
o výměře 132 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 116/1 trvalý 
travní porost o výměře 12 591 m2 a část pozemku parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 135 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.20. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 4 303 m2 a část 
pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část 
pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 2 482 m2 a část pozemku parc. č. 468 
ostat. pl. o výměře 38 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti MORAVO trading 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
25. záměr pronajmout garáž o výměře 12,00 m2 na ul. Vrchlického, v domě bez čp/če obč. 
vyb., na pozemku parc. č. st. 1019/5, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, 
panu xxxxxxxxxx - změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
26. uzavření dohody o užívání společné věci pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 
210 m2, části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 401 m2 a pozemku parc. č. st. 77 zast. 
pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.22.  
 
27. uzavření smlouvy o právu provést stavbu dřevostavy rodinného domu typu NOVA 
101/38°-L na pozemcích parc. č. 61/1 zahrada a parc. č. 62 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.22.  
 
28. záměr následně odprodat ideální podíl 2/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 
210 m2, ideální podíl 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 401 m2 a ideální podíl 
1/2 pozemku parc. č. st. 77 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
29. záměr pronajmout ideální podíl 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 17 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
30. záměr pronajmout ideální podíl 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 189 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
31. předběžný záměr odprodat  část pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 512 m2        
v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.23.  
 
32. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.24. 
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33. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 1346/5 zast. pl. o výměře 
420 m2, parc. č. st. 1400/1 zast. pl. o výměře 1 098 m2, parc. č. 289/11 ostat. pl. o výměře 
323 m2, parc. č. 289/12 ostat. pl. o výměře 19 734 m2, parc. č. 320/5 ostat. pl. o výměře        
1 284 m2, parc. č. 324/42 ostat. pl. o výměře 17 318 m2 a parc. č. 615/29 ostat. pl. o výměře 
1 172 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
34. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č.  1856/3 zahrada 
o výměře 490 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.6. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 282 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
36. pronájem pozemku parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2, částí pozemku parc. č. 
1929/1 ostat. pl. o celkové výměře 69 m2 a části pozemku   parc. č. 436/1 ostat. pl. o výměře 
195 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.8. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 449/41 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti Lingua Centrum, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 438/1  ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
39. poskytnutí jako výpůjčky dětského dopravního hřiště na  části pozemku parc. č. 451/1 
ostat. pl. o výměře 3 480 m2 a na pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o výměře 160 m2 
a budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o výměře 160 m2, vše  v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  panu xxxxxxxxxx (smlouva č. 2) dle důvodové zprávy bod č. 
2.11. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 6159 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
41. pronájem části pozemku  parc. č. 1916/23 ostat. pl. o výměře 195 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
43. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5 334 m2 
a pozemku parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
Tělocvičné jednotě Sokol Olomouc - Nový Svět dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.16. 
 
45. pronájem částí pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a 
parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o výměře 2 m2 a 
parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2,  
parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, 
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parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/72 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, 
parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-
město, parc. č. 1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
46. pronájem částí pozemků parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 1 m2 v  k. ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany, parc. č. 1059/20 o výměře 1 m2 v k. ú. Černovír, parc.č. 439/1 o výměře 1 m2 
v k. ú. Hejčín, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 o výměře 1 m2, parc. č. 816 
o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 278/97 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2, parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, parc. č. 72/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/3 o výměře 
1 m2, parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 487/6 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Neředín, parc. č. 1063 o výměře 2 m2, parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 
o výměře 1 m2, parc. č. 631/1 o výměře 1 m2, parc. č. 238/1 o výměře 1 m2, parc. č. 606/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 238/4 
o výměře 1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 589/5 
o výměře 1 m2 a parc. č. 134/5 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
124/9 o výměře 1 m2 a parc. č. 94/31 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, vše ostat. 
pl., obec Olomouc společnosti TIP STUDIO REKLAMA s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.19. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 625/2  ostat. pl. o výměře 238 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
48. pronájem částí pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 330 m2 a 28 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 300 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
50. pronájem části pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře  201 m2 a části pozemku 
parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 121 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
51. pronájem části pozemku parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 211 m2 a části pozemku 
parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 78 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
52. pronájem části pozemku parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 254 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
53. pronájem pozemku parc. č. 511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
54. pronájem části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/1) orná půda o výměře      
390 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.27. 
 
55. pronájem pozemku parc. č. 575/9 zahrada o výměře 83 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
56. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha o výměře 13 m2   
k. ú. Povel, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
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57. pronájem pozemku parc. č. 1045/33 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
58. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 370 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.31.  
 
59. pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.32.   
 
60. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.33.  
 
61. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx – lokalita č. 7 – ul. Jánského prodej 
pečiva do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 2.34.  
 
62. pronájem částí pozemku parc. č. 999/4 ostatní plocha o celkové výměře 150 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc společnosti TECHNO, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
63. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 79/28 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36.  
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1953/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
65. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.38. 
 
66. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 
480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
67. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. 
a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc pro společnost SMP Net, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
68. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky 
tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 486 orná půda a parc. č. 502 ostat. pl., vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.39. 
 
69. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování přípojky tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 486 orná půda 
a parc. č. 502 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch paní xxxxxxxxxx a 
pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
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70. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
71. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 547/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
72. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 350/21 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.42. 
 
73. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.43. 
 
74. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování sloupu NN 
a kabelové skříně SR 601 a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.44. 
 
75. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 784/1 zahrada, parc. č. 784/2 lesní pozemek, 
parc. č. 785/2 ostat. pl.,  parc. č. 789/2 ostat. pl., parc. č. 1463 ostat. pl., vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a parc. č. st. 1039 zast. pl., parc. č. st. 1055 zast. pl., parc. č. st. 
1056 zast. pl., parc. č. st. 1057 zast. pl., parc. č. 996 ostat. pl., parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 
1000 ostat. pl. a parc. č. 1001 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.45.      
 
76. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 613/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.46. 
 
77. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování podzemního 
vedení NN na pozemku parc. č. 282 ostat. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.47. 
 
78. doplnění smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 4 ostatní plocha, parc. 
č. 9 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 24 ostatní plocha, parc. č. 71/1 ostatní plocha, parc. č. 79 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 81 ostatní plocha, parc. č. 372 ostatní plocha, parc. č. 
392 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 436/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 458 
ostatní plocha, parc. č. 469 ostatní plocha, parc. č. 816 ostatní plocha, parc. č. 824 ostatní 
plocha, parc. č. 838 ostatní plocha, parc. č. 852 zahrada, parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. 
č. 1922/4 ostatní plocha, parc. č. 1929/1 ostatní plocha, parc. č. 1931 ostatní plocha, parc. č. 
783 ostatní plocha, parc. č. 440 ostatní plocha a parc. č. 395 zahrada, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.48. 
 
79. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1010/3 ostat. pl. a parc. č. 1036/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.49. 
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80. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl., parc. č. 318/28 zahrada, parc. č. 319/2 ostat. 
pl., parc. č. 328/28 ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.50. 
81. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 2004/3, parc. č. 319/22, parc. č. 1932, parc. č. 347, parc. č. 
332, parc. č. 1931, vše ostat. pl., parc. č. 1908 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce,  
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.51. 
 
82. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování parovodní přípojky na pozemcích parc. č. 2004/3, parc. č. 319/22, 
parc. č. 1932, parc. č. 347, parc. č. 332, parc. č. 1931, vše ostat. pl., parc. č. 1908 vodní 
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.51.  
 
83. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl. a parc. č. 144/2 ostat. pl., vše         
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s  r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.52. 
 
84. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl. 
a parc. č. 144/2 ostat. pl., vše  v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
FOFRNET spol. s  r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.52. 
 
85. úplatné zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 875/10 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 79/4 ostat. pl.,  parc. č. 
79/5 ostat. pl., parc. č. 79/28 ostat. pl., parc. č. 79/7 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.53. 
 
86. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 875/10 ostat. pl. 
v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 79/4 ostat. pl.,  parc. č. 79/5 ostat. pl., parc. č. 79/28 ostat. pl., 
parc. č. 79/7 ostat. pl.,  vše v k. ú. Olomouc – město, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.53. 
 
87. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 368/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce 
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.54. 
 
88. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 368/2 ostat. pl. v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouce ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.54. 
 
89. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 278 ostat. pl. a parc. č. 618/1 ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.55. 
 
90. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 150/2 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
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2.56. 
 
91. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 79/7  ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.57. 
 
92. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích  parc. č. 720/1 zahrada, parc. č. 741/3 orná půda, 
parc. č. 723, parc. č. 639,  parc. č. 734/3, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.59. 
 
93. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování teplovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 436/1 ostat. pl., parc. č. 396 ostat. pl., parc. č. 397 zahrada, 
parc. č. 341 zahrada, parc. č. 337 zahrada, parc. č. 355 zahrada, parc. č.  356  ostat. pl., vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.60. 
 
94. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování teplovodního vedení na pozemcích parc. č. 436/1 ostat. pl., parc. č. 
396 ostat. pl., parc. č. 397 zahrada, parc. č. 341 zahrada, parc. č. 337 zahrada, parc. č. 355 
zahrada, parc. č.  356  ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.60. 
 
95. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování teplovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č.  451/25, parc. č. 451/23, parc. č. 451/22, parc. 
č. 350/3, parc. č. 350/4, parc. č. 350/40, parc. č. 350/8, parc. č. 350/2, parc. č. 350/7, parc. č.  
459/14, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.61. 
 
96. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování teplovodního vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č.  451/25, 
parc. č. 451/23, parc. č. 451/22, parc. č. 350/3, parc. č. 350/4, parc. č. 350/40, parc. č. 350/8, 
parc. č. 350/2, parc. č. 350/7, parc. č.  459/14, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.61. 
 
97. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  plynovodního 
vedení na pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch pozemku parc. č. 1846/1 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví společnosti Hamerská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.62. 
 
98. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  plynovodního vedení na pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1846/1 orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Hamerská a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.62. 
 
99. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. 
č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.63. 
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100. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. 
č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše          
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.63. 
 
101. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na  pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, 
parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc pro společnost  SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.63. 
 
102. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 649/14, parc. č. 653/1, parc. č. 834/2, vše 
ostat. pl., vše v  k. ú. Hodolany,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,       
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.64. 
 
103. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 254/8, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 
590/3, vše  ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.65.  
 
104. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1465/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.66. 
 
105. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., 
parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.67. 
 
106. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 
ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. 
č. 2004/3 ostat. pl., vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.67.   
 
107. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 75/71 ostat. pl. a parc. č. 75/115 ostat. pl. v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.68. 
 
108. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  parovodní přípojky na pozemcích parc. č. 75/71 ostat. pl. a parc. č. 
75/115 ostat. pl. v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia 
Česká republika a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.68. 
 
109. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 599/10 a parc. č. 599/11, vše ostat. pl. v  k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.69. 
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110. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 599/10 a parc. č. 599/11, 
vše ostat. pl. v  k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.69. 
 
111. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 599/10 a parc. č. 599/11, vše ostat. pl. 
v  k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro  společnost SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.69. 
 
112.  snížení nájemného u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 272,70 m2 
v 1. PP v budově Horní náměstí č.p. 424, č.o. 23, (objekt k bydlení) na pozemku parc. č.  st. 
375/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z 500,- Kč/m2/rok na 250,- Kč/m2/rok 
do 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy 3.1. 
 
113. 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. 2026 dle upravené důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
114. poskytnutí jako výpůjčky budovy bez čp/če (jiná st.) na pozemku parc. č. 27 zast. pl. 
o výměře 17 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Topolany dle důvodové zprávy bod 
č. 3.3.  
 
115. pronájem parkovacího stání o výměře 13,75 m2, ve dvorním traktu domu Pavelčákova 
č.o. 21, č.p. 1, na pozemku parc. č. st. 464 zast. pl., v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, 
společnosti Pí centrum Zdravá výživa s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
116. pronájem nebytových prostor o výměře 255,00 m2 v domě Dolní náměstí č.o. 7, č.p. 
194 na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec paní 
xxxxxxxxxx za účelem provozování prodejny textilu LITEX – změna účelu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
117. pronájem části štítové zdi o výměře 4 m2 budovy bez čp/če ZŠ a MŠ Dvorského 33 
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 288 zast. pl. o výměře 1 890 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.6. 
 
118. odpuštění nájemného na dobu 4 měsíců nájemci OLBER, s.r.o., za užívání nebytových 
prostor o výměře 255,00 m2 v domě U Kovárny č.o. 1A, č.p. 909, na pozemku parc. č. st. 
1020, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
119. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 506/1 zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx za část pozemku 
parc. č. 506/3 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Výměra částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy č. 4.1. 
 
120. změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP 
parc. č. 551/34) o výměře 124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx 
spočívající ve vypuštění smluvní podmínky náhrady za užívání pozemku ve výši nájemného, 
tj. 15,- Kč/m2/rok, za dva roky zpětně přede dnem převodu vlastnického práva dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
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121. pronájem pozemku parc. č. st. 1020 zast. pl. o výměře 222 m2 a pozemku parc. č. 50/1 
ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 4.12. 
 
122. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
123. uzavření podnájemní smlouvy na umístění  technologie pro RR spoj na budově 
věžového vodojemu I. P. Pavlova mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
a společností  TKR Jašek, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
124. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení tlakové kanalizace, 
prodloužení vodovodu a komunikace budované v rámci stavby „Novostavba RD Nedvězí 
u Olomouce“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
5.3. 
 
125. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
prodloužení tlakové kanalizace, prodloužení vodovodu a komunikace budované v rámci 
stavby „Novostavba RD Nedvězí u Olomouce“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
126. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Olomouc, ul. Legionářská – vodovodní řad“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
127. pronájem části pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
128. pronájem části pozemku parc. č. 624/38 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
129. pronájem části pozemku  parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
130. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
131. pronájem části pozemku pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
132. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
133. pronájem části pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. souhlasí 
s odpočtem proinvestované částky ve výši 3.209.805,- Kč s DPH z nájemného                     
až do umoření -  nájemce RK Invest s.r.o., nebytové prostory o výměře 731,14 m2 (kavárna 
Opera) v objektu Horní náměstí č.o. 21, č.p. 433, na pozemku parc. č. 372 zast. pl., v k.ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.  
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3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průjezdu a 
průchodu přes pozemek parc. č. 62 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
budovy s č.p. 162 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 240 zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku parc. č. 66 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.22. 
 
2. manželů xxxxxxxxxx o pronájem ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 
pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.  
 
3. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. st. 1017 zast. pl. o výměře 82 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
4. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 78/22 ostat. pl. o výměře 85 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. občanského sdružení SPOLU Olomouc o pronájem části pozemku parc. č. 408 zahrada 
o výměře 450 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 
 
6. paní xxxxxxxxxx o zvýšení nájemného za pronájem pozemků parc. č. st. 1346/5 zast. pl. o 
výměře 420 m2, parc. č. st. 1400/1 zast. pl. o výměře 1 098 m2, parc. č. 289/11 ostat. pl. 
o výměře 323 m2, parc. č. 289/12 ostat. pl. o výměře 19 734 m2, parc. č. 320/5 ostat. pl. 
o výměře 1 284 m2, parc. č. 324/42 ostat. pl. o výměře 17 318 m2 a parc. č. 615/29 ostat. pl. 
o výměře 1 172 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Lucie Váňové 
statutárnímu městu Olomouc na výši  35,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
7. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 370 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.  
 
8. manželů xxxxxxxxxx o odpuštění nájemného za 2 měsíce u pronájmu nebytových prostor 
o celkové výměře 554,20 m2 v 1. PP a 1. NP v budově Horní náměstí č.p. 424, č.o. 23, 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č.  st. 375/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy 3.1. 
 
9. manželů xxxxxxxxxx o snížení nájemného na 1/2 u pronájmu nebytových prostor o 
celkové výměře 281,5 m2 v  1. NP v budově Horní náměstí č.p. 424, č.o. 23, (objekt k 
bydlení) na pozemku parc. č.  st. 375/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy 3.1. 
 
10. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1487/2 orná půda o výměře 667 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
11. pana xxxxxxxxxx o pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 
1399  zast. pl. o výměře 2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.3.  
 
4. uděluje 
1. souhlas vlastníka pozemku parc. č. 350/34 ostat. pl. o výměře 16 931 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc se stavbou propojovacího chodníku a bezbariérového sjezdu (rampy) 
na částech pozemku parc. č. 350/34 ostat. pl. o celkové výměře 25 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
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2. souhlas společnosti euroAWK s. r. o. s instalací velkoplošného reklamního zařízení 
na části pozemku parc.  č. 263/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.17.   
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 9. 3. 2004 bod programu 31., bod III. 43. ve věci doporučení ZMO 
schválit odprodej ideální 1/2 pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 208 m2 a parc. č. 62 
zahrada o výměře 643 m2, vše v k. ú. Hodolany panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
243.127,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
2. usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004 bod programu 2., bod III.1. ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 62 zahrada o 
výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
3. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2, bod 2.5 ve věci udělení souhlasu 
společnosti euroAWK s. r. o. s instalací velkoplošného reklamního zařízení na části pozemku 
parc.  č. 263/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17.   
 
4. usnesení RMO dne 8. 4. 2008, bod programu  2, bod 2.26. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování sloupu NN a kabelové 
skříně SR 601 na pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.44. 
 
5. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 2.26. ve věci  schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 784/1 zahrada, parc. č. 785/2 ostat. pl., parc. č. 787/2 travní porost, 
parc. č. 789/2 ostat. pl., parc. č. 1463 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
a parc. č. st. 1039 zast. pl., parc. č. st. 1055 zast. pl., parc. č. st. 1056 zast. pl., parc. č. st. 
1057 zast. pl., parc. č. 996 ostat. pl., parc. č. 997 ostat. pl., parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 
1000 ostat. pl. a parc. č. 1001 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.45.       
 
6. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009 bod programu 2, bod 2.34 ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 978/1 zahrada, parc. č. 1010/3 ostat. pl. a parc. č. 1036/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.49. 
 
7. usnesení RMO ze dne 1. 6. 2010 bod programu 2, bod 2.16 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního vedení 
na pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl., parc. č. 318/28 zahrada,  parc. č. 319/2 ostat. pl., 
parc. č. 328/28 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.50. 
 
8. usnesení RMO ze dne  8. 12. 2009, bod programu 2., bod 2.27 ve věci  schválení   
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 875/10 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 79/4 
ostat. pl.,  parc. č. 79/5 ostat. pl., parc. č. 79/28 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.53. 
 
9. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008 bod programu 2, bod 2.35 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování sloupové trafostanice BTS 
400, kabelového vedení VN a NN a rozpojovacích skříní na pozemcích parc. č. 734/3 ost. pl., 
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parc. č. 639 ost. pl., parc. č. 741/3 orná půda, parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.59. 
 
10. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008 bod programu 2,  bod 2.22 ve věci schválení  
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování sloupové 
trafostanice na pozemku parc. č. 734/3 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
a uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 723 ostatní plocha 
a 734/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.59. 
 
11. usnesení RMO ze dne 9. 3. 2010 bod programu 2, bod 2.2 ve věci schválení úplatného 
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 
na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. 
č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.63. 
 
12. usnesení RMO ze dne 9. 3. 2010 bod programu 2, bod 2.2 ve věci schválení 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 na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, parc. č. 
498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.63. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 1152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha  o výměře 351 m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha 
o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. 
Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
2. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 ostat. 
pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2) o celkové výměře 
301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 ostat. pl. díl „c1“) 
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
3. směnu části pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“) a části 
pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 
parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl „a“ a díl „c“) v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 30/5 ostat. pl. o výměře 354 m2 (dle GP 
parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti REKOS stavební 
společnost, spol. s r.o. bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
4. odprodej části pozemku  parc. č.  50/1 ostat. pl. o výměře 33 m2 (dle GP parc. č. 50/7 
ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 198,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.  
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5. odprodej pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 
1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  1856/11 zahrada) o výměře 458 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 86 210,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 539/54 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 960,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.14.  
 
7. odprodej pozemků parc. č. 184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 o výměře 702 m2, 
parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o 
výměře 583 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. 
č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 
m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. č. 184/37 o 
výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2, parc. č. 
184/80 o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 
m2, parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 o 
výměře 218 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 184/11 
ostat. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 
247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2, 
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 805 320,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 7.1. 
 
8. odprodej pozemků parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, 
parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 173/4 o výměře 
940 m2, vše orná půda, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxx a ideální 
podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 158 280,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 7.1.     
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti DANTRADE a.s.  o odprodej části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. 
o  výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
  
2. žádosti společnosti DANTRADE a.s.  o výkup pozemků parc. č.  347 ostat. pl. o výměře 
469 m2 a parc. č. 346 ostat. pl. o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti DANTRADE a.s.  do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13, Olomouc 
o darování částí pozemku parc. č. 350/34 ostat. pl. o celkové výměře 25 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 
pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.  
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 
2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.22.  
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 
2/3 pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.  
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7. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 63/3 zahrada o výměře 326 m2, 
ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 
210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.22.  
 
8. žádosti společnosti ECA s.r.o. o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 
2/3 pozemků pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, parc. č. 62 zahrada               
o výměře 641 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. (zbořeniště) 
o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.  
 
9. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1487/2 orná půda o výměře 
667 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
10. žádosti manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o 
odprodej budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1399  zast. pl. o výměře 
2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
11. žádosti pana xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod 
programu 3, bod 24 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 551/1 
zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomoucdle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
12. žádosti manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 31.  5.  2010, bod 
programu 3, bod 20 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
13. žádosti společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 136/78 
orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8 191 m2, parc. č. 171/4 
orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 
orná půda o výměře 2 223 m2, parc. č. 182/3 ost. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ost. 
pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/34 orná 
půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná 
půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná 
půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 orná 
půda o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 orná půda o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 orná 
půda o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/55 orná půda o výměře 70 m2, parc. č. 184/56 orná 
půda o výměře 13 m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 orná 
půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2, parc. č. 184/76 orná 
půda o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná 
půda o výměře 61 m2, parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 orná 
půda o výměře 218 m2 a parc. č. 173/4 orná půda o výměře 940 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.1. 
 
14. žádosti společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o směnu pozemku parc. č. 1081/37 
orná půda o výměře 11 486 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemky parc. č. 184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 173/2 
o výměře 6 416 m2, parc. č. 184/68 o výměře 702 m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, 
parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 
o výměře 583 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. 
č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 o výměře 
1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 
o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. 
č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 
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279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78 
o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 o výměře 218 m2, parc. 
č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. 
č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 
247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 
996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.1. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 551/1 
zahrada (dle GP parc. č. 551/34) o výměře 124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 11 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 515 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní cenu ve výši 517 400 ,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 38 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje objektu č. p. 434 s pozemkem parc. č. st. 557 zast. pl. o výměře 
238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova – C1K2) společnosti Freemont, 
společnost s ručením omezeným za kupní cenu ve výši 3 207 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.16.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001 bod programu 3., bod 28. ve věci schválení odprodeje 
ideální 1/2 pozemku parc. č. 77 zast. pl. v. k. ú. Hodolany panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 9.689,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5., bod 44. ve věci schválení 
bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 111/12 ostatní plocha o celkové výměře 
24 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 24. ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 111/33 ostatní plocha o výměře 8 563 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.8.  
 
6. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 25 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje  pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části 
pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  1856/11 zahrada) o výměře 
458  m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 86 210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
10. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc s ocelovou prostorovou konstrukcí  za účelem umístění a provozování 
světelného bezzvukového projekčního reklamního zařízení společnosti GOLD OFFICE s.r.o. 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
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11. ukládá 
projednat bod 4.15 důvodové zprávy "Majetkoprávních záležitostí" s vlastníky pozemků 
ve variantě 
a) směna lokality s doplatkem 1 057 760,-Kč ve prospěch SMOl 
b) směna lokality po odečtení alikvotního dílu pozemků v k.ú. Slavonín v hodnotě doplatku 
1 057 760,-Kč odpovídající rozdílu cen pozemků v k.ú. Neředín dle znaleckého posudku 
zpracovaného Ing. Šímou a cen pozemků v k.ú. Slavonín dle znaleckého posudku 
zpracovaného Ing. Dostálem 
T: 17. 8. 2010 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
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. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování vedení vodovodního řadu a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění, provozování,oprav, úprav, údržby, změn a odstranění vedení vodovodního řadu 
na  pozemku parc.č.st. 900 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 901 zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č.st. 902 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
které jsou ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx,, manželů xxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
zveřejnění záměru směnit pozemky, parc. č. 293/5 trvalý travní porost o výměře 231 m2 
(oddělený z původního pozemku parc. č. 293/1 trvalý travní porost) a parc. č. 393/4 ostatní 
plocha o výměře 34 m2, oba v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxx za pozemky, parc. č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2, parc. č. 922/9 orná 
půda o výměře 411 m2 a parc. č. 1300/29 orná půda o výměře 2805 m2, vše v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové 
zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v povinnosti strpět 
na pozemku parc. č. 1697/14 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxx právo odpovídající věcnému břemeni umístění a provozování kanalizačního 
vedení a  právo vstupu a vjezdu dopravních a mechanizačních prostředků na tento pozemek 
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami a odstraněním 
kanalizačního vedení ve prospěch statutárního města Olomouc. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 31.630,-Kč, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy.  
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5. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 15.6.2010 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti strpět přes pozemky 
parc.č. 1695/5 ostatní plocha a parc. č. 1695/6 ostatní plocha, oba v katastrálním území 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Trimex Olomouc spol. s.r.o.  
právo odpovídající věcnému břemeni umístění a provozování vedení kanalizace a právo 
vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, 
změnami a odstraněním kanalizačního vedení ve prospěch statutárního města Olomouc. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti strpět přes 
pozemky parc.č. 1695/5 ostatní plocha a parc. č. 1695/6 ostatní plocha, oba v katastrálním 
území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Trimex Olomouc spol. 
s.r.o.  právo odpovídající věcnému břemeni umístění a provozování vedení kanalizace 
a právo vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, 
údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení ve prospěch statutárního města 
Olomouc. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu deseti let a bezúplatně, dle bodu 
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 
 
2. schvaluje 
záměr prodat ideálních 39/100 pozemku parc. č. st. 126/9, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 732 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej 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 o velikosti 311/63880 
na budově č. p. 693 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, 
společnosti Církevní gymnázium německého řádu, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 
276.400,- Kč, z toho za jednotku 220.375,- Kč, za pozemek 50.625,- Kč a náklady 5.400,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za nebytovou jednotku č. 338/8 v domě č. p. 338 
(Ostružnická  32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na společných částech 
domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. č. st. 
287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. souhlasí 
se stavebními úpravami dvou bytových jednotek, a to bytové jednotky č. 485/3 a bytové 
jednotky č. 485/8 v budově č. p. 485 (Selské náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxx a ukládá náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové podepsat Smlouvu 
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o výstavbě podle § 17 a 18 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, 
uzavřenou mezi spoluvlastníky jednotek v budově Selské nám. 65 a stavebníkem paní 
xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/8 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, nájemci - paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/26 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, nájemcům – manželům xxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 189/6 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, 
panu xxxxxxxxxx, a to do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
9. souhlasí 
s vrácením psaní smluv o převodu jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
odboru majetkoprávnímu MMOl a ekonomické agendy s tím spojené odboru ekonomickému 
MMOl, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyhotovit ve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc, a. s., 
dodatek ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí dle důvodové zprávy a předložit jej radě 
města ke schválení – T: 17. 8. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 17. 8. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
1.     uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 27, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod 1a) 
b) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1 b) 
c) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 87 s Moravským divadlem Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 2)  
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2.    uzavření Dohody o rozúčtování nákladů na společnou dodávku a rozvod tepelné energie 
se Společenstvím vlastníků jednotek domu Horní Lán č. 27, 29, 31, Olomouc, pro dům Horní 
Lán 25 dle důvodové zprávy bod 6) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová  4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
b)          na 2 roky, 1 rok s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc – 1 rok 
 
c)        na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
 
d)        na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
e)        na půl roku s nájemcem – přístřeší: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
f)         na 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Masarykova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b,c,d,e,f) 
  
2.  s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b 
 
3.  s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 ) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
6 Změna pravidel pro poskytování bydlení v nájemních byt ech 

SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
změnu čl.V odst.7 a čl. VII odst. 3 Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech          
v majetku statutárního města Olomouce dle DZ  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
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7 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010, včetně dodatku č.1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 10045 - 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 „DPS  Slavonín “ archivní číslo 10045. 
 
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. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 10048 - 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 „Štítného  - rekonstrukce komunikace “ archivní číslo 10048. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
c) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov 
na provedení zadávacího řízení archivní číslo 10048. 
 
 
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: 6. 1. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 10017 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Placení parkovného formou SMS“ archivní číslo 10017 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
12 Bezpečnost silni čního provozu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyhlášením veřejné zakázky dle DZ 
 
3. pověřuje 
náměstka Bc. Jiřího Martináka k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou  
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
13 Vydání souboru zm ěn č.VI regula čního plánu MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat soubor změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc na jednání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
14 Rekonstrukce žst. Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zpracovat vyjádření k DSP v souladu se závěry důvodové zprávy 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
15 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s rozsahem dokumentace pro územní řízení včetně příloh dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
variantu D 1b) dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s rozšířením dokumentace pro územní řízení o projekt rekonstrukce Domu zvoníků dle bodu 
G.2 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
uzavřít budoucí nájemní smlouvy s Metropolitní kapitulou u sv. Václava a Rezidencí 
Podkova, a.s. dle důvodové zprávy 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
zahájit výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro zadání stavby dle bodu 4/5 
důvodové zprávy 
T: listopad 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. souhlasí 
s podáním projektové žádosti do připravované výzvy vyhlášené v rámci IPRU Olomouc 
 
8. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
 
9. souhlasí 
s postupem přípravy projektu dle bodu 3.1 důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
16 Byty ve školách - nájemní smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Řezníčkova 1 a panem xxxxxxxxxx na užívání bytu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Gorkého 39 a panem xxxxxxxxxx na užívání bytu dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Fakultní základní škola 
a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 s fyzickou osobou, která není zaměstnancem 
organizace, na užívání bytu dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení 
T: 17. 8. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
17 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Gorkého 39 -  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 Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Gorkého 39 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 17. 8. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
18 Změna platového za řazení ředitele školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu platového zařazení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, 
Mozartova 48 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 17. 8. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
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19 Plavecký stadion - finan ční krytí provozu r. 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s finančním krytím provozu PSO za rok 2009 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned uzavřít dohodu o započtení pohledávek dle předložené důvodové zprávy 
T: 17. 8. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
uskutečnit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: 17. 8. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 Výzva 09 - projektový zám ěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projektový záměr do výzvy 09 na Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě v rámci Integrovaného operačního programu 
v rozsahu dle důvodové zprávy 
3. schvaluje 
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu projektu dle čl. 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Překládací stanice odpad ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 



 30

Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 16. 
 
 
 
22 Tramvajová tra ť Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se závěrem důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 Vánoční trhy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výběr pořadatele olomouckých vánoc dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy s pořadatelem olomouckých vánoc ve smyslu důvodové zprávy 
T: 17. 8. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení nových projektových námětů do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem dle bodu 1.4. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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25 IPRM - Revitalizace a regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projekt "Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích stání" k obdržení finanční podpory 
v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
3. schvaluje 
změnu složení hodnotící komise pro posuzování a vyhodnocení projektů podaných 
do vyhlášených výzev v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle článku 
5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Přejmenování zastávek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu názvu zastávek STS na Presbeton a Holická, křižovatka na Holická, Grapo dle 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu názvu tramvajové zastávky Pavlovičky-pila na Pavlovická 
 
4. schvaluje 
změnu názvu autobusové zastávky Olomouc, Lošov, rest. na Olomouc, Lošov, Svolinského 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici K. Světlé dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského (obslužná) dle důvodové zprávy 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
28 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Kontrola hospoda ření ZŠ Heyrovského v roce 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
31 Kontrola hospoda ření MŠ Zeyerova 23 Olomouc v roce 2009  
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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32 Pavilon levhart ů mandžuských v ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace 
 
3. souhlasí 
s finanční spoluúčastí statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem přípravy investiční akce dle důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s využitím finančních prostředků z fondu reprodukce příspěvkové organizace ZOO Olomouc 
na dofinancování stavby 
 
6. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc ihned zajistit výběrové řízení a zahájení stavby  
T: 17. 8. 2010 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
7. ukládá 
nárokovat podíl města na financování akce dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu r. 2011 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
33 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Žádost - Dopravní podnik m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout 
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Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 16 Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 
 
 
36 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 3 "Vnit řního p ředpisu 

o používání služebních motorových vozidel Magistrát u města 
Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o používání služebních motorových vozidel Magistrátu 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 1. 
 
 
 
37 Petice ob čanů - obytný soubor TINO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy  
 
3. jmenuje 
pracovní skupinu ve složení dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
odpovědět petentům dle návrhu odpovědi, která je přílohou důvodové zprávy 
T: 17. 8. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
38 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou 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: 17. 8. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 34. 
 
 
 
39 Různé - Peškova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
jednat se společností K - stav stavební a. s. v intencích důvodové zprávy 
T: 7. 9. 2010 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
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40 Ekonomické hodnocení - I. pololetí 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Martin Novotný                                                                       Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce                                                    1. náměstek primátora 

  
  
 


