
 

USNESENÍ 
 

ze 107. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 16. 8. 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 RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 16.8.2010 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr darovat část pozemku parc. č. 959/21 ostat. pl. o výměře 800 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1.   
 
2. záměr darovat pozemky parc. č. 406/15 o výměře 76 m2 a parc. č. 407/4 o výměře 608 
m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
  
3. záměr pronajmout garážové stání č. 6 v 1. PP o výměře 21,50 m2, v budově Balbínova  
č.p. 371, č.o. 7, 9 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
4. záměr pronajmout garážové stání č. 5 v 1. PP o výměře 21,50 m2, v budově Balbínova  č. 
p. 373, č. o. 3, 5 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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5. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 23 m2 v 1. NP v budově Horní 
náměstí č.o. 18, č.p. 13 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 45,01 m2 v 1 PP v objektu MŠ 
Jílová 41 – 43 v budově č.p. 960 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 
1159 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. st. 366 zast. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc společnosti POLYS security ČR s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 
 
7. záměr pronajmout nebytový prostor – motogaráž č. 4 o výměře 3 m2 v budově bez čp./če. 
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl. v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. záměr odprodat pozemek parc. č. 671 orná půda o výměře 460 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr darovat část pozemku parc. č. 864 ostat. pl. o výměře 2191 m2 (dle GP parc. č. 
864/2 ostat. pl.) a část pozemku parc. č. 871 ostat. pl. o výměře 1148 m2 (dle GP parc. č. 
871/4), vše v k. ú. Křelov, obec Křelov - Břuchotín z vlastnictví statutárního města Olomouc 
do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 234 zast. pl. o výměře 55 m2, parc. č. st. 235 
zast. pl. o výměře 111 m2 a parc. č. st. 244 zast. pl. o výměře 838 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy 
bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout pozemky parc. č. 22/9 ostat. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 22/10 ostat. 
pl. o výměře 1238 m2 a parc. č. 22/11 ostat. pl. o výměře 187 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy 
bod č. 1.11. 
 
13. záměr pronajmout pozemky parc. č. 148 ostat. pl. o výměře 521 m2, parc. č. st. 215 zast. 
pl. o výměře 516 m2, a části pozemků parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 300 m2, parc. č. 19/1 
ostat. pl. o výměře 388 m2 a parc. č. 19/4 trvalý travní porost o výměře 480 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 31. 12. 2018 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.11.   
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 70/2  zahrada o výměře 124 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
  
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
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19. záměr odprodat pozemky parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 m2 včetně 
sloupu veřejného osvětlení, 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 Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
20. záměr odprodat části pozemků parc. č. 615/1 o výměře 1 073 m2 (dle GP díl „a“), parc. č. 
809/4 o výměře 464 m2 (dle GP díl „b“) a parc. č. 809/9 o výměře 1 m2 (dle GP díl „c“), vše 
ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
21. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 2340 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
22. záměr odprodat  pozemek parc. č. st. 2342 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1767 zast. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.22. 
 
24. záměr darovat části pozemků parc. č. 987/12 (dle GP díl "y2") o výměře 162 m2, parc. č. 
939/3 (dle GP díl "n2") o výměře 184 m2, parc. č. 939/1 (dle GP díl "y1") o výměře 317 m2, 
parc. č. 668/7 (dle GP díl "v1") o výměře 163 m2 a parc. č. 972 (dle GP parc. č. 972/5) 
o výměře 442 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
25. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 388/9 zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 424/4 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 176 
m2 a část pozemku parc. č. 425/4 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 15 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Nová Ulice a část pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, 
vše obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
28. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o výměře 
6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke dni 31. 12. 2009 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
29. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 
6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ke dni 31. 12. 2009 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
30. záměr pronajmout parkovací stání č. 15 o výměře 18,90 m2, v 1.PP domu č.p. 484, 
Peškova č.o. 1, na pozemku parc.č. st. 861 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Povel, obec Olomouc, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
         
31. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 
14 m2 a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
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32. záměr směnit část pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172  ostat. pl.) 
o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 6/20) a xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. 
(dle GP parc. č. 809/41 ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně 
komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 6/20) a xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) dle důvodové zprávy bod č. 1.30. 
 
33. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č.  1856/3 zahrada 
o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, pronajaté panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. 
o výměře 23 133 m2, pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2 a části 
pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 132 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části 
pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 12 591 m2 a části pozemku parc. č. 
468 ostat. pl. o výměře 135 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc se společností MORAVO 
trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 23 133 m2, pozemku parc. č. 
17 trvalý travní porost o výměře 584 m2 a části pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 132 
m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost 
o výměře 12 591 m2 a části 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. 
2.5. 
 
36. pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 4 303 m2 a části pozemku parc. 
č. 128 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 
116/1 trvalý travní porost o výměře 2 482 m2 a části 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. 2.5. 
 
37. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 19 200 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc pronajaté sdružení Jezdecký klub – SANA dle důvodové zprávy bod č. 
2.5.   
 
38. výpověď z nájmu pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 15 073 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc pronajatého společnosti Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 
 
39. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2004/M uzavřené se 
společností Školagro s.r.o., kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemek parc. č. 
116/1 trvalý travní porost o výměře 15 073 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
 
40. pronájem části 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 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 93/27 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 
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42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 755/1 ostat. pl. a parc. č. 755/48 ostat. pl., vše 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 296/2 ostat. pl., parc. č. 331/2 ostat. pl., parc. 
č. 369/13 trvalý travní porost a parc. č. 372 ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 139/3 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/8 ostat. pl. a parc. č. 116/6 ostat. pl., vše 
v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/24 ostat. pl. a parc. č. 116/25 ostat. pl., 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 959/1 ostat. pl. a parc. č. 959/19 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 959/1 ostat. pl. a parc. č. 
959/19 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Regionální 
centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 5/8 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 235/26 
orná plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc  ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika,  
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
51. 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. 1846/9 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti Hamerská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
52. 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. 1846/9 orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Hamerská a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 
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53. změnu smluvních podmínek u bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování NTL plynovodu a přípojky NN, včetně elektroměrné rozpojovací 
skříně,  na pozemcích parc. č.  57/13 ostat. pl., parc. č. 80/1 ostat. pl. a parc. č. 86/5 ostat. 
pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 88/1 ostat. 
pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN  na  pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN  na  pozemku parc. č. 842/1 
ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
58. úplatné  zřízení  věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouc, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
59. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN  na pozemcích parc. č. 913/59, parc. č. 913/58, parc. č. 913/57, parc. 
č. 2117, parc. č. 613, parc. č. 605/2, parc. č. 72, vše  ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
60. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemcích  parc. č. 155/2 ostat. pl., parc.  155/15 ostat. pl., parc. 
č. 614/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
61. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 482/1 ostat. pl., parc. č. 482/5 trvalý travní 
porost v k. ú. Povel, parc. č. 692/4 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
62. bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  tlakové 
kanalizace na  pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc.  č. 776/3 orná půda, parc.  č. 
1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 741 
zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 
776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 741 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví  manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 



 7 

64. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích  parc. č. 1185/4 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, parc. č. 613 
ostat. pl. a parc. č.  1115 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
65. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemcích  parc. č. 238/4, parc. č. 631/1, parc. č. 238/1, parc. č. 
240/8, parc. č. 240/5, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 155/1, parc. č. 599/1, vše 
ostat. pl.,  vše v k. ú.  Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2. 27. 
 
66. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 28/5 orná půda, parc. č.  28/8 ostat. pl., parc. 
č. 103 ostat. pl., vše v k. ú Pavlovičky, obec Olomouc ve  prospěch  společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
67. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 105/46 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
68. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemku  parc. č. 105/46 
ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
69. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 325 ostat. pl. v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve  prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
70. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního  
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 527/2 orná půda, parc. č. 539/43 ostat. pl. a 
parc. č. 539/53 ostat. pl., vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31.  
 
71.  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 527/2 
orná půda, parc. č. 539/43 ostat. pl. a parc. č. 539/53 ostat. pl., vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
72. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22 orná půda, 
par. č. 1042 ostat. plocha,  parc. č. 1041 ostat. plocha,  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na 
pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32.   
 
73. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/8 orná 
půda, parc. č. 228/22 orná půda, par. č. 1042 ostat. plocha, parc. č. 1041 ostat. plocha,  v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32.   
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74. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přeložky 
kabelů VN, NN a přípojky NN na pozemcích parc. č. 809/4, parc. č. 809/9, parc. č. 809/19, 
parc. č. 866/6, parc. č. 615/1 a parc. č. 868/12, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
75. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1623/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, 
parc. č. 2/1, parc. č. 387/1 a parc. č. 387/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček,vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
76. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 87 ostatní plocha, parc. č. 88/15 ostatní 
plocha, parc. č. 235/23 orná půda, parc. č. 235/25 orná půda, parc. č. 235/39 orná půda, 
parc. č. 485/2 ostatní plocha, parc. č. 536/1 ostatní plocha, parc. č. 536/15 ostatní plocha, 
parc. č. 235/68 ostatní plocha a parc. č. 485/6 ostatní plocha vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za nových smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
77. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o výměře 7 m2 v 1 NP 
a o celkové výměře 697,17 m2 v 2 NP v budově čp. 69, čo. 9 (objekt občanské vybavenosti) 
na pozemku parc. č. st. 1368 a o výměře 12 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) na 
pozemku parc. č. st. 1369, vše zast. pl. vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 
78. záměr darovat pozemek parc. č. 132/17 ostat. pl. o výměře 883 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6.  
 
79. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 11 580 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6.  
 
80. pronájem ideálního podílu 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8. 
 
81. pronájem ideálního podílu 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 189 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
82. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání dělících 
ostrůvků s přechody pro chodce na pozemcích parc. č. 710/30 ostat. pl., parc. č. 842/3 ostat. 
pl. a parc. č. 842/12 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
4.9. 
 
83. odprodej parovodu uloženého na pozemcích parc. č. 284/1 ostat. pl., parc. č. 284/2 ostat. 
pl., parc. č. 264/9 zahrada, parc. č. 105/76 ostat. pl., parc. č. 264/8 zahrada a parc. č. 360/2 
ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. za kupní cenu ve výši 50. 000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
84. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodu na 
pozemcích parc. č. č. 284/1 ostat. pl., parc. č. 284/2 ostat. pl. a parc. č. 264/9 zahrada, vše 
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. 
s. za jednorázovou úhradu ve výši 24. 000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
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85. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Prodloužení vodovodního řadu – ul. Dvorského - Droždín“, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 8. 2011 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 8. 2012 
při pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 
a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxx o pronájem části dlážděné plochy s částí pozemku parc. č. 75/1 
ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 608 ostat. pl. o výměře 
10 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
3. společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. o změnu smluvních podmínek 
u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního 
přivaděče na pozemcích parc. č. 247/52 ostat. pl., parc. č. 184/45 orná půda, parc. č. 184/44 
orná půda, parc. č. 184/43 orná půda, parc. č. 184/42 orná půda, parc. č. 184/68 orná půda, 
parc. č. 184/69 orná půda, parc. č. 184/76 orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch společnosti Vodohospodářská 
společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s Povodím Moravy, s.p. o možnosti převodu části pozemku 
parc. č. 987/1 ostat. pl. (dle GP díl "t2") o výměře 1 070 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. s tím, že Povodí 
Moravy, s.p. vstoupí do práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na požadovanou část pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
T: březen 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu dále jednat s ČR – Pozemkovým fondem ČR o podmínkách 
převodu pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
T: březen 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 3.4 ve věci schválení pronájmu 
nebytové prostory o celkové výměře 45,01 m2 v 1. PP v objektu MŠ Jílová 41 – 43 (objekt 
k bydlení) v budově č.p. 960, č.o. 43 na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti POLYS security ČR s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 4.6. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 
a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč spočívající v doplnění smluvní 
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podmínky náhrady za užívání pozemků ve výši nájemného, tj. 5,- Kč/m2/rok, za dva roky 
zpětně přede dnem převodu vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
3. usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009, bod programu 2, bod 2.11 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 5/8 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/26 orná plocha, 
parc. č. 88/15 ostat. pl., parc. č. 87 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc  ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
4. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.62 ve věci schválení úplatného 
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. 2.17. 
 
5. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.62 ve věci schválení 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. 2.17. 
 
6. usnesení RMO ze dne 3. 11. 2009, bod programu 2, bod 2.27. ve věci schválení 
úplatného  zřízení  věcného břemene obsahující právo  umístění a provozování nadzemního 
vedení VN na pozemcích parc. č. 1852 ostat. pl. a parc. č. 1945 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouc, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 
 
7. usnesení RMO ze dne  4. 11. 2008, bod programu 2, bod 2.16 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
8. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009 bod programu 2, bod 1.39 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přeložky kabelů VN, NN a 
přípojky NN na pozemcích parc. č. 809/4, parc. č. 866/5, parc. č. 809/9, parc. č. 809/19, 
parc. č. 866/6, parc. č. 615/1 a parc. č. 868/12, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
9. usnesení RMO ze dne 27. 1. 2009 bod programu 2., bod 2.33. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 87 ostatní plocha, parc. č. 88/15 ostatní plocha, parc. č. 
235/23 orná půda, parc. č. 235/25 orná půda, parc. č. 235/39 orná půda, parc. č. 485/2 
ostatní plocha, parc. č. 536/1 ostatní plocha a parc. č. 536/15 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.35. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování pozemku parc. č. 959/20 ostat. pl. o výměře 2 208 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. směnu pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, parc. č. 265/ 139 ostat. pl. 
o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a parc. č. 265/262 orná půda 
o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx 
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za pozemky parc. č. 446/1 orná půda o výměře 899 m2, parc. č. 446/12 ostat. pl. o výměře 
809 m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 m2 a parc. č. 450/1 zahrada o výměře       
1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplatí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve 
výši 1 057 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.   
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 512 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní cenu ve výši 
514 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně 
ve výši 353 252,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 677/5 ostat. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 710/30 
ostat. pl. o výměře 441 m2 a parc. č. 842/8 ostat. pl. o výměře 308 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje 
dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 431/1 (dle GP parc. č. 431/8) ostatní plocha 
o výměře 561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.12. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 406/15 
o výměře 76 m2 a parc. č. 407/4 o výměře 608 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 
449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o započtení ušlého zisku ve výši 2 280 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
4. žádosti Povodí Moravy, s.p. o darování části pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. (dle GP díl 
"t2") o výměře 1 070 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
5. žádosti společnosti DITREX s.r.o. o odprodej části budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na 
pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3,  parc. č. st. 1346/4 a 
parc. č. st. 1346/5, vše zast. pl. a pozemku parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1 268 m2, 
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
6. žádosti Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 
354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín o směnu částí pozemku parc. č. 315/8 o celkové výměře 197 m2 
(dle GP parc. č. 315/14 o výměře 58 m2 a parc. č. 315/15 o výměře 139 m2) a části 
pozemku  parc. č 315/13 o výměře 87 m2 (dle GP parc. č. 315/13), vše ostat. pl. v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, 
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PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín za část pozemku parc. č. 315/9 
o výměře 68 m2 (dle GP parc. č. 315/17) a část pozemku parc. č. 315/11 o výměře 208 m2 
(dle GP parc. č. 315/11), vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
7. žádosti společnosti DEVELOP BUILDING s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 3 502 m2 a parc. č. 784/2 lesní pozemek o výměře 7 648 m2, vše v k. ú 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl. 
o výměře 13 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
9. žádosti Tělovýchovné jednoty MILO Olomouc o darování části pozemku parc. č. 132/23 
ostat. pl. o výměře 11 580 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 17 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci  schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2340 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 17 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2342 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 29 ve věci schválení odprodeje 
pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o výměře 
3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 2.030.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 30 ve věci schválení odprodeje 
částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 
15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.26.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 19 ve věci vzetí na vědomí 
změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 
176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.26. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 19 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod 
programu 7, bod 30 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí pozemků parc. č. 424/4 orná 
půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26.  
 
7. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010 bod programu 3., bod 11. ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11.  
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Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č.1517/150 ostatní plocha o výměře 101 m2 a 
parc.č. 1517/151 travní porost o výměře 83 m2, oba v k.ú. Horka nad Moravou, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
18.000,- Kč, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje zve řejnění záměru 
směnit pozemky, parc. č. 501/3 orná půda o výměře 3189 m2 a parc. č. 504/2 trvalý travní 
porost o výměře 4044 m2, oba v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany, ve vlastnictví obce 
Bystrovany, za pozemek, parc. č. 466/8 orná půda o výměře 3058 m2, v k.ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 3 přeložené důvodové 
zprávy. 
 
4. 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. 500/41 orná 
půda a parc. č. 504/1 trvalý travní porost, oba v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve 
vlastnictví obce Bystrovany, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 122 m2 a 13 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje částí pozemku parc. č. 364/9, zahrada, 
o výměře 122 m2 a 13 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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4. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 262, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, 
pozemek parc. č. 419/52, zahrada, o výměře 89 m2, a pozemek parc. č. 419/53, zahrada, 
o výměře 93 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx - změna subjektů na straně nájemce, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
pronájem ideální části pozemku parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 376 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné 301,- Kč/rok za 1/5 pozemku, účel nájmu 
užívání zahrady, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 54, zahrada, o výměře 485 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 198.960,- Kč, z toho pozemek 195.000,- Kč a 
náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 1037 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do 
SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 443.960,- Kč, z toho pozemek 
440.000,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 105/10, zahrada, o výměře 589 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: ideálních 393/4653 společnosti 
KANA CZECH, s.r.o. za 85.040,- Kč, ideálních 1734/4653 společnosti Debus Information 
Technology s.r.o. za 375.214,- Kč, ideálních 1777/4653 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 384.518,- Kč, ideálních 749/4653 společnosti Findutch s. r. o. za 
162.073,- Kč, kupní cena celkem 1.006.845,- Kč, z toho pozemek 1.004.245,- Kč a náklady 
2.600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
9. trvá 
na svém usnesení ze dne 23.02.2010, bod 5, část 2, kterým doporučila zastupitelstvu města 
revokovat usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 30. 11. 2009 bod 5, část 21, 22 
ve věci schválení prodeje budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 236 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
nájemcům budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p. 
1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a schválení prodeje pozemku parc. č. 913/72, 
ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
10. trvá 
na svém usnesení ze dne 23.02.2010, bod 5, část 3, kterým doporučila zastupitelstvu města 
schválit prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů, nájemcům za kupní cenu celkem ve výši 10.328.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202 
částku 9.946.000,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1 částku 354.000,- Kč  a náklady 
28.000,- Kč. Kupující a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
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11. trvá 
na svém usnesení ze dne 23.02.2010, bod 5, část 4, kterým doporučila zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 117.500,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
12. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 06. 2010, bod 4, část 15, kterým doporučila zastupitelstvu města 
schválit společný prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 
62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62,  zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené 
dle přílohy důvodové zprávy, to je za 12.052,- Kč/m2 podlahové plochy bytů., dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
společný prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62,  zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené 
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. 
st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ze dne 
17. 06. 2010 o snížení kupních cen za 1m2 podlahové plochy bytů na částku 6.500,- Kč/m2 
podlahové plochy bytů, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 65/7 v budově 
č. p. 65, 79 (Gorazdovo náměstí 3, 3a, 4) na pozemku parc. č. st. 62, 63/1 zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/20411 na společných částech budovy 
č. p. 65, 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/20411 na pozemku parc. č. st. 62, 
63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 5 (Paseka – Pasecký Žleb) na pozemku parc. č. st. 274, zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, 
a pozemku parc. č. 2879, zahrada, o výměře 1256 m2, vše v k. ú. Paseka u Šternberka, 
obec Paseka, okres Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 450.000,- Kč, z toho za budovu 378.590,- Kč, za pozemek parc. č. st. 274, zastavěná 
plocha a nádvoří, 33.160,- Kč, pozemek parc. č. 2879, zahrada, 34.350,- Kč a náklady 
3.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
17. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, vedení, 
provozování, údržby a opravy zařízení veřejného osvětlení na budově č. p. 5 na pozemku 
parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, okres 
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Olomouc, s tím, že obsahem tohoto věcného břemene je  umístění, provozování, údržba 
a oprava jednoho svítidla veřejného osvětlení umístěného na čelní zdi budovy č. p. 5 na 
pozemku parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Paseka u Šternberka, obec 
Paseka, okres Olomouc, ve prospěch obce Paseka, se sídlem Paseka č.p. 17, 783 97 
Paseka u Šternberka,  IČ 299316, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 10.06.2010 o odprodej půdních prostor v budově 
č. p. 889 (Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem rozšíření bytové jednotky, dle důvodové zprávy 
bod 2.4. 
 
19. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 627/6 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) na pozemku parc. 
č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 723/8222 na 
společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 723/8222 na 
pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
nájemci – paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 625/16 v budově č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3) na 
pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 626 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 3.2. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 571/2 v budově č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) na pozemku 
parc. č. st. 836, 837, 838 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na společných 
částech budovy č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 798.000,- Kč, z toho za jednotku 795.000,- Kč 
a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20)  na pozemku 
parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
325/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023, a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 325/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v   k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
448.987,- Kč, z toho za jednotku 442.882,- Kč, za pozemek 2.118,- Kč a náklady 3.987,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/28 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na 
společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 429.500,- 
Kč, z toho za jednotku 423.428,- Kč, za pozemek 1.572,- Kč a náklady 4.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.5. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 722/12 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 
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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, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
733.000,- Kč, z toho za jednotku 726.247,- Kč, za pozemek 3.753,- Kč a náklady 3.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na 
společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 679.500,- 
Kč, z toho za jednotku 671.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 4.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.7. 
 
26. trvá 
na svém usnesení ze dne 01.06.2010 bod 4, část 17, kterým doporučila zastupitelstvu města 
schválit prodej bytové jednotky č. 727/47 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku 
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 783.000,- Kč, z toho za 
jednotku 776.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.8. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 727/47 
v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 3.8. 
 
28. schvaluje 
prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za budovu č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. 
č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve výši 12.530.000,- Kč, z toho za 
budovu 10.355.720,- Kč, pozemek 2.144.280,- Kč a náklady 30.000,- Kč na 60 dnů od 
uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
29. schvaluje 
upřesnění ustanovení o předkupním právu, v souladu s přijatým usnesením Zastupitelstva 
města Olomouce ze dne 02. 03. 2010, kdy kupní smlouvou na budovu č. p. 542 (Sokolská 
32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, bude 
zřízeno předkupní právo k prodávaným nemovitostem ve prospěch statutárního města 
Olomouce na dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy s tím, že pokud kupující v této době 
bude chtít předmět kupní  smlouvy převést či jakýmkoliv způsobem zcizit, nabídne jej v této 
době k odkupu statutárnímu městu Olomouc za kupní cenu v místě  a čase obvyklou, dle 
důvodové zprávy bod 4.1. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za  bytovou jednotku č. 726/40 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, 



 18

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, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
a to do 31. 01. 2011, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
31. 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to do 31. 10. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za  bytovou jednotku č. 722/49 v budově č. p. 722 
(Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
748/39901 na společných částech domu 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 10. 2010, 
dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
33. souhlasí 
se zrušením závazku pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vstoupit po nabytí vlastnického 
práva k bytové jednotce č. 743/2 v domě č. p. 743 (Wanklova 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 657/6968 na společných částech domu č. p. 743 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do práv a povinností statutárního města Olomouce 
ve sporu vedeném u Okresního soudu v Olomouci pod sp. z. 50 E 19/2009 (o výkon 
rozhodnutí vyklizením bytu, za který je nutné zajistit bytovou náhradu), vyplývajícího z čl. V. 
Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. ze dne 01. 06. 2010, dle důvodové 
zprávy bod 4.5. 
 
34. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 4.6. 
 
35. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 458, ostatní plocha, o výměře 303 m2 a parc. č. 254, 
zahrada, o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx za objekt č.p. 367 stojící na pozemku st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemek parc. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 872 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce – změna jedné 
ze smluvních podmínek:  
pokud nebude splněna podmínka nabytí účinnosti smlouvy tím, že Ministerstvo kultury České 
republiky nevydá kladné Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Projekt na základě Projektové 
žádosti v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1, 
aktivity c1 projekt SEFO Ministerstva kultury České republiky pro Muzeum umění Olomouc 
do 30. 06. 2011, směnná  smlouva se od počátku ruší, dle důvodové zprávy bod 4.7. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Smlouva o obstarání správy nemovitostí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností 
vlastníka ze dne 10.04.2002 dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) U Letiště 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17 s xxxxxxxxxxxx  dle důvodové  zprávy bod 1a) 
b) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 18 se xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx dle 
důvodové zprávy bod  1 b) 
c) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1 č.b. 49 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 c)  
d) Černá cesta 23, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
e) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 52 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 e)  
f) Balbínova 5, Olomouc, velikosti 2+kk č.b. 17 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 f) 
g) Sokolská 25, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 g) 
h) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 s xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 h)  
ch) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 46 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 ch)   
i) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 a) 
j) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 20 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b) 
k) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 30 s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
l) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 32 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 a) 
m) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 35 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 b) 
n) Synkova 4, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 3 c) 
o) Synkova 8, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 27 s xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx  dle 
důvodové zprávy bod 3 d) 
p) Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 14 s Linhartovou Věrou dle důvodové zprávy 
bod 3 e)  
q) Balbínova 5, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
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bod 3 f) 
r) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 85 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3 g) 
s) Horní nám. 20, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
3 h)  
t) Černá cesta 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 a) 
u) Foerstrova 15, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 34 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 b)  
v) Foerstrova 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 41 s  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 c)  
w) Foerstrova 34, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4 d) 
x) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 33 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 e) 
y) Slavonínská 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 4 f) 
z) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 78 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 5 a) 
ž) Balbínova 5, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 11 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 5 b) 
žž) zvýšení nájemného v domě Hněvotínská 18, Olomouc od 1.1.2011 dle důvodové zprávy 
bod 10) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxx, Nedbalova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Dolní nám.7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
Krajský úřad olomouckého kraje, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
Krajské řed.policie ol.kraje, Černá cesta 9, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
 
b) na 2 roky, půl roku s nájemci – DPS, bezbar. byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbar.byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbar.byt 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2 – na půl roku 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, František, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
 
d) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx,xxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
e) smlouvy o poskytnutí přístřeší, které budou prodlouženy na půl roku: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, č.b. 50, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  6 a,b,c,d,e)  
   
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
Xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Vladislav, Balbínova 3, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c,d, e, f) 
 
3. s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a, b,c) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a,b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS 
a uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku 
z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS a uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS 
Fischerova 2, dle předložené důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro 
poskytnutí nájmu bytu v DPS a uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Příčná 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
6. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu 
v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 
7. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
8. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu 
bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu 
bezbariérového bytu, dle předložené důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupené zákonným zástupcem paní xxxxxxxxxxxxx, na 
poskytnutí nájmu bezbariérového bytu v ul. Družební 4, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
8 Žádost o zm ěnu projektu v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „SPOLU Olomouc“, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce (2009) a podání opravného 
vyúčtování – „středisko SOS“, dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „středisko SOS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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9 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: 8. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny v r. 2010 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 1. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 10017 - námitky, zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti rozhodnutí 
zadavatele o zadání  veřejné zakázky s názvem „Placení parkovného formou SMS“ archivní 
číslo 10017 z důvodů uvedených v  DZ. 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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12 Veřejná zakázka č. 10049 -zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Nákup vozidla pro OKR“ archivní číslo 
10049. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 1. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 10026 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Dodávky elektrické energie pro rok 2011“ archivní číslo 10026 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 9. 2. 
 
 
 
14 Veřejná zakázka č. 10034 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Obnova mobiliáře a povrchů v olomouckých historických sadech - Čechovy a Bezručovy 
sady“ archivní číslo 10034 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém 
v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 3. 
 
 
 
15 Vydání souboru zm ěn č. XX/5,9,16,19 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vydat soubor změn č. XX/5,9,16,19 ÚPnSÚ Olomouc upravený ve spolupráci s určeným 
zastupitelem v souladu s výsledky projednání s dotčenými orgány a veřejností 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání upraveného souboru změn č. XX/5,9,16,19 ÚPnSÚ Olomouc na 
zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
16 Petice ob čanů - ul. Norská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 7. 9. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
17 Tramvajová tra ť Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkyni Haně Kaštilové Tesařové a primátorovi Martinu Novotnému postupovat dle bodu 
4/ důvodové zprávy 
T: 7. 9. 2010 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 

Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Tramvajová tra ť Nové Sady - smlouva o spolupráci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
základní principy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 1. 
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19 Poldr - Nemilanka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vypracováním vyhledávací studie obtokových poldrů v problematických částech města 
 
3. ukládá 
projednat záměr poldru Nemilanka s vlastníky dotčených pozemků 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 Dokon čení 1. etapy obnovy Rudolfovy aleje v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
T: 16. 8. 2010 
 
2. souhlasí 
s postupem realizace výsadby I.etapy obnovy Rudolfovy aleje dle důvodové zprávy  
T: 16. 8. 2010 
 
3. ukládá 
odboru ŽP zahájit informační kampaň dle důvodové zprávy  
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
odboru ŽP se spolupráci s OI, OEP a OKR předložit výsledky posouzení možnosti zkrácení 
doby obnovy aleje  včetně návrhu dalšího postupu  
T: čtvrtletn ě 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Vánoční trhy - smlouva s po řadatelem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 



 28

2. schvaluje 
smlouvu s pořadatelem Olomouckých vánoc dle upravené přílohy č. 1 předložené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu s pořadatelem Olomouckých vánoc 
T: ihned 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
22 Příspěvky - kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod finančního příspěvku v oblasti kultury 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 OZV SMOl o regulaci provozu výherních hracích p řístroj ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat OZV o regulaci provozu výherních hracích  přístrojů 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora Bc. Jiřímu Martinákovi předložit do Zastupitelstva města Olomouce 
návrh OZV o regulaci provozu výherních hracích přístrojů 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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24 Využití finan ční podpory v roce 2009 na celoro ční činnost 
Veslařského klubu Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Audit výb ěru správních poplatk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B předložené Zprávy č. 13/2010 o 
zjištěních z vykonaného auditu ze dne 24.5.2010 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru agendy řidi čů a motorových vozidel 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Financování DPMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dále dopracovat model financování provozování a rozvoje městské hromadné dopravy 
v Olomouci prostřednictvím DPMO, a.s. 
T: prosinec 2010 
O: ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Navýšení základního kapitálu - Lesy m ěsta Olomouce, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit zvýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. vkladem 
podniku - příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
28 Přechod pro chodce P řerovská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh znění smluv,  které tvoří přílohu důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
podepsat schválené smlouvy 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Droždín - Adamovka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investic pro r. 2011 zajištění vypracování předmětné 
projektové dokumentace a její realizaci 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
30 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
31 Žádost hotelu Sigma  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím výjimky za cenu ve výši 10 % z ceny dle platného ceníku na období 1 roku 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
32 Prezentace projektu Krásná Morava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
33 Aquapark Olomouc, a.s. - dodatek č. 2 akcioná řské dohody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit dodatek č. 2  Akcionářské dohody a ukládá primátorovi podepsat dodatek č. 2 
Akcionářské dohody. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Plnění Strategického plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se specifikací plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit plnění prioritních cílů 
 
4. ukládá 
předložit specifikace plnění prioritních cílů Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30. 
 
 
 
35 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do PZ Šlechtitelů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
 
36 Dětská h řišt ě 2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 32. 
 
 
 
37 Stanovení termínu a návrh programu 29. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 29. zasedání ZMO: na úterý 14.9.2010 od 9:00 hodin 
- místo konání 29. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 29. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33. 
 
 
 
38 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy a dle příloh 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
39 Hřbitovy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města 
Olomouce, příspěvková organizace 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
40 Žádost - Klášter dominikán ů Olomouc  
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: 37. 
 
 
 
41 Výsledky auditu za rok 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zprávu o výsledku auditu SMOl za rok 2009 
 
2. schvaluje 
návrhy na opatření k doporučení auditora dle bodů 1,2, a 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
42 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 5 "Podpisového řádu 

statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 5 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 9. 2010  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
 
 
 
43 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru agendy 

řidičů a motorov ých vozidel a v odboru vn ějších vztah ů a 
informací Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel a v odboru vnějších vztahů 
a informací Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 
2010   
 
3. ukládá 
předložit RMO ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: září 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 1. 
 
 
 
44 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru agendy 

řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2010 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 
2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 2. 
 
 
 
45 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu 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. 3. 
 
 
 
46 Organiza ční záležitosti- organiza ční změny v odboru 

ekonomickém Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2010 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rok 2010 
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3. ukládá 
předložit RMO ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: září 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 4. 
 
 
 
47 Termíny konání RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO na  období do termínu konání komunálních voleb dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 40. 
 
 
 
48 Návrh na vy řazení nepot řebného majetku - MDO, MFO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyřazením nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 
1. Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace 
2. Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace 
 
3. ukládá 
seznámit příspěvkové organizace s usnesením RMO 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


