
 

USNESENÍ 
 

z 108. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7. 9. 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 07.09.2010 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 15, část 4 usnesení RMO ze dne 16.09.2008, týkající se Předání majetku v objektu 
Sluňákov 
- bod 33, část 3 usnesení RMO ze dne 20.04.2010, týkající se žádosti Moravia RC Racing 
Team, o.s. 
- bod 33, část 4 usnesení RMO ze dne 20.04.2010, týkající se žádosti Moravia RC Racing 
Team, o.s. 
- bod 39, část 3 usnesení RMO ze dne 18.05.2010, týkající se  Čerpací stanice - letiště 
Neředín 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 1 160 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2 
a parc. č. 27/10 zahrada o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 192 m2 a část 
pozemku parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 33 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 1.3. 
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4. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 837 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. 
pl. o výměře 25 m2, parc. č. 538/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda 
o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/238/2002/Pl ze dne 30. 1. 2003 
uzavřené s xxxxxxxxxx, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 
538/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 538/40 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
6. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 100/6 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc a přes pozemek parc. č. 805/4 ostat. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
 
7. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 113/6 o výměře 1 m2 a 13 m2, část pozemku 
parc. č. 113/13 o výměře 51 m2, pozemek parc. č. 113/14 o výměře 101 m2, vše ostat. pl. 
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 100/6 ostat. pl. o výměře 25 m2 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 805/4 o výměře 25 m2 a část pozemku 
parc. č. 805/6 o výměře 95 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
 
8. záměr následně odprodat části pozemku parc. č. 113/6 o výměře 1 m2 a 13 m2, část 
pozemku parc. č. 113/13 o výměře 51 m2, pozemek parc. č. 113/14 o výměře 101 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 100/6 ostat. pl. o výměře 
25 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 805/4 o výměře 25 m2 a část 
pozemku parc. č. 805/6 o výměře 95 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
9. záměr pronajmout pozemek parc. č. 7 ostat. pl. o výměře 244 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
10. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 590/1 ostat. pl. o výměře 18 m2 a část 
pozemku parc. č. 601/25 ostat. pl. o výměře  2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 933/3 trvalý travní porost o výměře 153 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostat. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9.   
 
13. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o celkové výměře 4 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1064 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
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17. záměr pronajmout  část  pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 m2 a část pozemku 
parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 237 m2 a část pozemku  
parc. č. 535 ostat. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
20. záměr pronajmout  část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 1997 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
21. záměr pronajmout pozemky parc. č. 2134 ostat. pl. o výměře 347 m2 a parc. č. 449/43 
ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.17. 
 
22. záměr odprodat pozemek parc. č. 253 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
23. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 9 002 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
24. záměr pronajmout budovu bez čp./če. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. 1583 zast. pl. 
o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 282 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
25. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
26. záměr odprodat pozemek parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
27. záměr pronajmout budovu 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  sdružení SK Freestyle Olomouc 
o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
28. vyřazení částí pozemků parc. č. 365 zahrada o výměře 600 m2 a parc. č. 364/1 ostatní 
plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z katalogu ploch pro 
bydlení z důvodu zatrubněné části Hamerského náhonu dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
29. prominutí nájemného ve výši 16 434,- Kč u pronájmu částí pozemků parc. č. 365 zahrada 
o výměře 600 m2 a parc. č. 364/1 ostatní plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
30. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 
250 m2, parc. č. st. 231/2 zast. pl. o výměře 252 m2, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 
m2, parc. č. st. 232/2 zast. pl. o výměře 243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc a pozemku parc. č. st. 907 zast. pl. o výměře 334 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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31. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 
m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826 zast. pl. o výměře 239 m 2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.8. 
 
32. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 
m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 
a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
33. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. st. 576/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
34. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 216 ostat. pl. o výměře 
6m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. , dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
35. pronájem částí 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 manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
36. pronájem části pozemku parc. č. 442 zast. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na část pozemku parc. č. 907/2 ostat. pl. 
o výměře 4 150 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 907/2 ostat. pl. o výměře 4 150 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.13. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 907/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Dopravnímu podniku města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
41. pronájem pozemku parc. č. 661/3 zahrada o výměře 119 m2 a části pozemku parc. č. 
701/2 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 127 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.16. 
 
43. pronájem objektu bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl. a nádvoří 
o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Telefónica 02 Czech republic, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 384/78 ostat. pl., parc. č. 384/82 ostat. pl. 
a parc. č. 388/8 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 115/1 ostat. pl., parc. č. 1076 ostat. pl., parc. č. 
1070 ostat. pl. a parc. č. 1072 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti A1 net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 115/1 ostat. pl., 
parc. č. 1076 ostat. pl., parc. č. 1070 ostat. pl. a parc. č. 1072 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti A1 net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 630/1 orná půda a parc. č. 265/207 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 950/11 orná půda ve prospěch  pozemku parc. č. 950/32 
orná půda, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, vodovodního vedení a optického kabelového 
vedení na pozemku parc. č. 667/2  ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch rozestavěné budovy s pozemkem  parc. č. 950/30 zastavěná plocha a nádvoří 
a  pozemku parc. č. 950/2 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, vše ve vlastnictví 
pana Vladimíra Hrubého dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 950/11 orná půda ve 
prospěch  pozemku parc. č. 950/32 orná půda, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
vodovodního vedení a optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 667/2  ostat. pl. 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch rozestavěné budovy 
s pozemkem parc. č. 950/30 zastavěná plocha a nádvoří a  pozemku parc. č. 950/2 orná 
půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, vše ve vlastnictví pana Vladimíra Hrubého dle 
důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích  parc. č. 499, parc. č. 502, parc. č. 1929/1, parc. č. 1933, parc. č. 1934, 
parc. č. 1935, parc. č. 1936, parc. č. 1937, parc. č. 1939/1, parc. č. 508/1,  parc. č. 1939/4 
vše ostat. pl., parc. č. 678/3 orná půda, parc. č. 1939/2 zahrada, parc. č. 1939/5 zahrada, 
vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 289 ostat. pl. v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích na pozemku parc. 
č. 289 ostat. pl. v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1970/29 ostat. pl. v  k. ú. Chválkovice, obec 
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Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
54. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1970/29 
ostat. pl. v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl. a parc. č. 80 orná půda, vše 
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
56. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. 
pl. a parc. č. 80 orná půda, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 354  ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.27. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kanalizační a 
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 441/5 orná půda v k. ú.  Povel, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. 441/6 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti STAFOS-REAL,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
59. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 441/5 orná 
půda v k. ú.  Povel, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 441/6 orná půda v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví  společnosti STAFOS-REAL,  s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.28. 
 
60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 600/3 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.29. 
 
61. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 600/3 ostat. 
pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích  parc.č. 604/1, parc. č. 613, parc. č. 2117, parc. č. 913/70, 
parc. č. 913/67, parc. č. 1053/9, parc. č. 907/7, parc. č. 1054/1, parc. č. 907/8, parc. č. 
1053/1, parc. č. 916, parc. č. 913/71, parc. č. 913/125, parc. č. 913/55, parc. č. 913/66, parc. 
č. 1054/9, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 604/1, parc. č. 
613, parc. č. 2117, parc. č. 913/70, parc. č. 913/67, parc. č. 1053/9, parc. č. 907/7, parc. č. 
1054/1, parc. č. 907/8, parc. č. 1053/1, parc. č. 916, parc. č. 913/71, parc. č. 913/125, parc. 
č. 913/55, parc. č. 913/66, parc. č. 1054/9, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
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Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, parc. č. 1000/2, vše ostat. pl., dále 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 
1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1029/9, 
parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostat. pl., parc. č. 1029/32 zahrada, 
parc. č. 1029/10 zahrada, vše v k. ú. Řepčín,   umístění a provozování betonového sloupu 
nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1000/1 ostat. pl., umístění a provozování 
přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem  parc. 
č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, 
parc. č. 1000/2, vše ostat. pl., dále podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. 
č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 
1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1029/9, parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 
1029/28, vše ostat. pl., parc. č. 1029/32 zahrada, parc. č. 1029/10 zahrada, vše v k. ú. 
Řepčín,   umístění a provozování betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku 
parc. č. 1000/1 ostat. pl., umístění a provozování přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 
(objekt občanské vybavenosti) s pozemkem  parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.31. 
 
66. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, parc. č. 132/3, parc. č. 132/49, 
parc. č. 603, parc. č. 613, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,  parc. č. 1076,  parc. č. 1079,   parc. 
č. 132/15, parc. č. 637/3, parc. č. 647/3, parc. č. 651/3, parc. č. 685/1, parc. č. 1081, vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
67. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, 
parc. č. 132/3, parc. č. 132/49, parc. č. 603, parc. č. 613, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,  
parc. č. 1076,  parc. č. 1079,   parc. č. 132/15, parc. č. 637/3, parc. č. 647/3, parc. č. 651/3, 
parc. č. 685/1, parc. č. 1081, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
68. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/10, parc. č. 600/3, pac. č. 601/22, parc. č. 
601/7, parc. č. 298/1, parc. č. 622/13,  parc. č. 628/4 , vše ostat. pl., parc. č. 417/4 zahrada, 
vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.33. 
 
69. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/10, parc. č. 
600/3, pac. č. 601/22, parc. č. 601/7, parc. č. 298/1, parc. č. 622/13, parc. č. 628/4  vše ostat. 
pl., parc. č. 417/4 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
70. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18,  parc. č. 105/54, parc. č. 105/46, parc. č. 
105/45, parc. č. 105/30, parc. č. 105/29, parc. č. 105/27, parc. č. 105/24, parc. č. 105/25, 
parc. č. 105/23,  vše ostat. pl., parc. č. 105/20, parc. č. 75/62, parc. č. 75/84, vše  zahrada, 
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parc. č. 134/1, parc. č. 150/3, parc. č. 149, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/71, parc. 
č. 75/115, parc. č. 75/137, parc. č.  75/69, parc. č. 75/68, parc. č. 75/67, parc. č. 75/66, parc. 
č. 75/89,  parc. č. 75/130, parc. č. 148/4, vše ostat. pl., vše  v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
71. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18,  parc. č. 
105/54, parc. č. 105/46, parc. č. 105/45, parc. č. 105/30, parc. č. 105/29, parc. č. 105/27, 
parc. č. 105/24, parc. č. 105/25, parc. č. 105/23,  vše ostat. pl., parc. č. 105/20, parc. č. 
75/62, parc. č. 75/84, vše  zahrada, parc. č. 134/1, parc. č. 150/3, parc. č. 149, parc. č. 
75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/71, parc. č. 75/115, parc. č. 75/137, parc. č.  75/69, parc. č. 
75/68, parc. č. 75/67, parc. č. 75/66, parc. č. 75/89,  parc. č. 75/130, parc. č. 148/4, vše 
ostat. pl., vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
72. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního optického kabelu na pozemku parc. č. 105/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti A1 net s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
č.2.35. 
 
73. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunikačního optického kabelu na pozemku parc. č. 105/2 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti A1 net s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
74. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přeložky 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 98/5 ostat. pl., parc. č. 101/2 ostat. pl., 
parc. č. 96 ostat. pl. a parc. č. 177 ostat. pl., vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
75. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 733/4 ost. pl., parc. č. 733/5 ost. pl. a parc. č. 
733/6 ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
76. 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 pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.38. 
 
77. 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 pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
78. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouce pro společnost SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
79. prominutí nájemného ve výši 3 600,- Kč u pronájmu nebytového prostoru o výměře 37 
m2 v 1. NP v objektu ZŠ Stupkova 16 v budově č.p. 953, č.o. 16 (objekt občanské 
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1419 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu 
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xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
80. pronájem nebytových prostor 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 panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
81. pronájem nebytových prostor 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. 3.6. 
 
82. pronájem garáže 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. 3.7. 
 
83. slevu z nájemného na dobu od 2. 8. 2010 do 19. 8. 2010 ve výši 30 % čistého 
nájemného, nájemci DDV SOLÁRIUM s.r.o., za užívání nebytových prostor o výměře 48,00 
m2 v domě Školní č.o. 1, č.p. 203, na pozemku parc.č. st.  629, v k.ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
84. povolení vjezdu do dvorního traktu objektu  Pavelčákova č.o. 21, č.p. 1, na pozemku 
parc.č. st.  464 zast. pl., v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, nájemci KAJA s.r.o., za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
85. pronájem části 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. 4.3. 
 
86. předběžný záměr vykoupit pozemky parc. č. 265/392 ostat. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 
265/393 ostat. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
87. změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 224 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. 224/2 ostat. pl.) o výměře 52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 45 160,- Kč spočívající ve vypuštění dvouleté lhůty pro oplocení 
odprodávané části pozemku dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
88. pronájem části pozemku parc. č.  841/37 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
89. pronájem pozemku parc. č. 438/48 ostat. pl. o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 
438/1 ostat. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.24. 
 
90. úhradu kupní ceny ve výši 473 000,- Kč za odprodej pozemku parc. č. 438/35 zahrada 
o výměře 314 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 4.24. 
 
91. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
92. pronájem částí 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 xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.28. 
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93. pronájem pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.33. 
 
94. pronájem pozemků parc. č. 1721/19 ostat. pl. o výměře 1 858 m2, parc. č. 1721/20 orná 
půda o výměře 1 996 m2 a částí pozemků parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 1 361 m2 a 
parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti NAPRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
 
95. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Provizorní komunikace na pozemku parc. č. 1176/2, v k. ú. Slavonín“, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
96. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 242,35 m2 v budově Horní náměstí 
(galerie Mona Lisa) č.o. 20, č.p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371 zast. pl. 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc do 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
2. souhlasí 
1. se skončením smlouvy o nájmu a se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy dohodou 
ke dni 30. 9. 2010 s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
2. s úhradou kupní ceny ve výši 64.801,- Kč za odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. 
o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx v termínu do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy 
bod č. 4.4. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2234 m2 a části 
pozemku  parc. č. 535 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
2. pana xxxxxxxxxx o pronájem  části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2234 m2 a 
části pozemku  parc. č. 535 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
3. paní xxxxxxxxxx o výpůjčku budovy bez čp./če. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. 1583 
zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.23. 
 
4. společnosti Melvin CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 125/6 ostatní plocha 
o výměře 3 m2, části pozemku parc. č. 105/46 ostatní plocha o výměře 3 m2 vše v k. ú. 
Olomouc - město a části pozemku parc. č. 868/13 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 1. 6. 2010, bod programu 2., bod 
1.14. ve věci nevyhovění  žádosti manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části 
pozemku parc. č. 511/4 zahrada o výměře  196 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
6. manželů xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2., bod 
2.26. ve věci schválení pronájmu pozemku parc. č. 511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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7. společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1920/3 
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
 
8. paní xxxxxxxxxx o pronájem částí pozemku parc. č. 124/4 ostatní plocha o celkové 
výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
9. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 933/2 trvalý travní porost o výměře 
196 m2 a části pozemku parc. č. 933/3 trvalý travní porost o výměře 114 m2, vše v  k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
10. pana xxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 933/2 trvalý travní 
porost o výměře 196 m2 a části pozemku parc. č. 933/3 trvalý travní porost o výměře 114 
m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
11. manželů  xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1413/5 ostat. pl. o výměře 35 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
12. občanského sdružení Oblastní unie neslyšících Olomouc o prodloužení doby nájmu 
u pronájmu nebytových prostor o výměře 784,15 m2 v 1. PP, 1. NP a 2 NP v budově 
Jungmannova č.p. 972, č.o. 25 (víceúčelová stavba) na pozemku parc. č. st. 1116 zast. pl. a 
na pozemku parc. č. st. 2415  zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 30. 9. 2067 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1  
 
13. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1005/1 orná půda o výměře 24 m2 v  
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
14. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o změnu smluvních podmínek u pronájmu 
pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit odstranění reklamních tabulí společností Karel Kováč 
Centrum, s.r.o. a  LUX (CZ), s.r.o. umístěných na částech  pozemku  parc. č. 1543/3 ostat. 
pl. o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a vyzvat tyto 
společnosti k uhrazení náhrady za užívání částí pozemku odpovídající nájemnému ve výši 
3.000,- Kč/m2 plochy reklamní tabule/rok za dva roky zpětně dle důvodové zprávy bod č. 
1.10. 
T: leden 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji  části podniku uzavřenou dne 16. 8. 2010 mezi panem xxxxxxxxxx,  jako 
prodávajícím a společností ELLAN GASTRO s.r.o., jako kupujícím k nebytovým prostorám o 
výměrách 252,74 m2 v 1. NP (lidová stylová restaurace)  a 288 m2 v 1. PP (vinárna) v 
budově Dolní náměstí č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 
450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
2. důvodovou zprávu bod č. 4.7. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.6 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 192 m2 a části pozemku parc. č. 31/51 ostat. 
pl. o výměře 33 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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2. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.13. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 384/78 ost. pl. a pozemku parc. č. 384/82 ost. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.18. 
 
3. usnesení RMO ze dne 5. 12. 2006 bod programu 6., bod 2.12. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 630/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
4. usnesení RMO ze dne 8. 4. 2008 bod programu  2., bod 2.20 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 499, parc. č. 502, parc. č. 636/1, parc. č. 1929/1, parc. č. 1933, parc.č. 
1934, parc. č.1935, parc. č. 1936, parc. č. 1937, parc.č. 1938, parc.č. 1939/1, vše ost. pl., 
parc. č. 635 vodní pl., parc. č. 678/3 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
5. usnesení RMO ze dne 8. 7. 2008 bod programu 2. bod 2.21 ve věci  schválení  úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení  NN na 
pozemcích  parc. č. 1939/2 zahrada, parc. č. 1939/3 zahrada, parc. č. 1939/4 ostatní plocha,  
parc. č. 1939/5 zahrada, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ  Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
6. usnesení RMO ze dne 11. 9. 2006, bod programu 2, bod 50 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přeložky kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 116/5 o výměře 3 493 m2, parc. č. 98/5 o výměře 
320 m2, parc. č. 101/2 o výměře 960 m2, parc. č. 96 o výměře 1 425 m2 a parc. č. 177 
o výměře 388 m2, vše ost. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
7. usnesení RMO ze dne 11. 10. 2005, bod programu 2, bod 27 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 733/4 ost. pl. o výměře 2 504 m2, parc. č. 733/5 ost. pl. o výměře 4 537 
m2 a parc. č. 733/6 ost. pl. o výměře 1 063 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
8. usnesení RMO ze dne 10. 11. 2009, bod programu 3.1., bod 1     ve věci schválení 
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. při jednorázové úhradě 71 800,- Kč + DPH 13 642,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.38.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., objektu bez 
č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1403 zast. 
pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 a částí pozemku parc. č. 
285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 5 579 m2 a parc. č. 258/6 ostat. pl. 
o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, včetně součástí 



 13

a příslušenství z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 9 600 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
2. výkup pozemků parc. č. 115/78 ostat. pl. o výměře 141 m2 a parc. č. 115/79 ostat. pl. 
o výměře 34 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 
  
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 82/6 ostatní plocha o výměře 348 m2 v k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
4. darování pozemku 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. 4.13. 
 
5. odprodej částí 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. za kupní 
cenu ve výši 2 287 930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. st. 2340 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.15.   
 
7. odprodej pozemku parc. č. st. 2342 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 960,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.16.    
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 841/120 ostat. pl. 
o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. 
o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve 
výši  77 000,- Kč + inflační koeficient dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  841/37 ostat. pl. 
o výměře 87 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 
19 800,- Kč + inflační koeficient dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. 
o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 
13 400,- Kč + inflační koeficient dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
11. odprodej pozemků 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 části 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 panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 322 128,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
12. odprodej částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP 
díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR – 
Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši  17 410,-Kč + 
náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.21. 
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13. darování části 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. 4.22. 
 
14. odprodej pozemku parc. č. 671 orná půda o výměře 460 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.23. 
 
15. odprodej pozemku parc. č. 438/35 zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 473 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.24. 
 
16. odprodej pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 
27 625,- Kč a pana xxxxxxxxxx (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 27 625,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.25.   
 
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 852 810,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na 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 xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 39 570,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.28. 
 
19. darování 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 z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 4.29. 
 
20. odprodej pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. za kupní cenu ve 
výši 1 383 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.30. 
 
21. odprodej pozemku parc. č. st. 388/9 zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc společnosti Školagro s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.31. 
 
22. odprodej pozemku parc. č. 287/2 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a pozemků 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 Povodí Moravy, s.p. 
za kupní cenu ve výši 339 540,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.32. 
 
23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 180/1 orná půda 
o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti HORSTAV 
Olomouc, spol. s r.o. při kupní ceně 1 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 
24. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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. 1721/2 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností NAPRO s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 313 
750,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
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25. 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  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 za upravených smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.38.  
 
26. směnu pozemku parc. č. st. 477 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. st. 204/2 zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 2 455 m2, části pozemku 
parc. č. st. 204/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2 a části pozemku parc. č. 653 
zahrada o výměře 1 548 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti A-Munitor s.r.o. za pozemek parc. č. 124/17 ostatní plocha o výměře 
4 934 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
s tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 195.000,- Kč a statutární 
město Olomouc dále uhradí společnosti A-Munitor s.r.o. poměrnou část nákladů na demolice 
a sanace ve výši 13.211.160,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.39. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 27/6 zahrada o výměře 176 m2 v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře 244 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 933/3 trvalý travní porost o 
výměře 153 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 
m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.    
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1005/1 orná půda o výměře 24 
m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.   
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 487/4 ostat. pl. o výměře 
28 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
7. žádosti společnosti DANTRADE a.s. o směnu části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. 
o výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemky 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 ve vlastnictví společnosti 
DANTRADE a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010,  bod 
programu 4, bod 24 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej  části 
pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/14 zahrada) o výměře 348 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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9. žádosti manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO  ze dne 22. 6. 2010 bod 
programu 4, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části 
pozemku parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne  21. 9. 2009 bod 
programu 5, bod 27 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za  odprodej 
pozemku parc. č.  st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1856 zahrada 
o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
11. žádosti  manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2010 bod 
programu 4, bod 23 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej 
pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada 
(dle GP pozemek  parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
12. žádosti manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2010 bod 
programu 4, bod 26 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej 
pozemku parc.  č.  st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 
zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
13. žádosti paní xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 bod 
programu 4, bod 5 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o 
výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 
1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
14. žádosti pana xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod 
programu 5, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části 
pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 a pozemku parc. 
č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
15. žádosti manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod 
programu 5, bod 21 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji 
pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o 
výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
16. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemku 
parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 543 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.11. 
 
17. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 
18. žádosti manželů xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.27. 
 
19. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o snížení kupní ceny u odprodeje 
pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 
20. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o změnu smluvních podmínek 
u odprodeje pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 
21. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 
180/13 orná půda o výměře 380 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví pana xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.34. 
 
22. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup pozemku parc. č. 613/4 
ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.34. 
 
23. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 
165/6 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
4.34. 
 
24. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 
165/5 ostat.pl. o výměře 70 m2 a části pozemku parc. č. 165/3 ostat. pl. o výměře 61 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DENT-EFFECT, s.r.o.  
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.34. 
 
25. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 
165/2 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti STAV-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.34. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 224 ostat. pl. 
(dle GP parc. č. 224/2 ostat. pl.) o výměře 52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 160,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 4 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 82 m2 a 
parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010 bod programu 3, bod 27 důvodové zprávy ve věci 
schválení výkupu objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., 
objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků parc. č. st. 
1403 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 a částí pozemku 
parc. č. 285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 5 579 m2 a parc. č. 258/6 
ostat. pl. o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 9 600 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3., bod 13. ve věci schválení 
bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 940/3 orná půda  o výměře 20 711 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
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4. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3., bod 14. ve věci schválení 
bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 949/1 trvalý travní porost o výměře 600 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
11. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit na příští jednání RMO informaci o úseku Jantarové 
stezky vedoucí přes město Olomouc dle důvodové zprávy body č. 1.19., 1.20., 1.21. 
T: 21. 9. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
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 nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1406/1 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc v rozsahu cca 28 m2 za účelem umístění a realizace stavby dělícího ostrůvku 
a výstavby autobusového zálivu, na dobu určitou do protokolárního předání akce, za 
nájemné ve výši 10,- Kč/m2/1 den. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem 
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1406/1 ostatní plocha v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 2 předložené důvodové 
zprávy. 
 
4. schvaluje 
dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemkových ploch parc.č.st. 143/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o rozsahu 426 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví  Českých 
drah, a.s., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 265/5 ostatní plocha, parc.č. 
265/139 ostatní plocha, parc.č. 265/140 ostatní plocha a parc.č. 265/262 orná půda, všechny 
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxx a právo provést stavbu na 
pozemku parc.č. 265/138 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
1. Městské akciové společnosti, a.s., dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění opěr mostu 
včetně mostovky a právo vstupu a vjezdu za účelem jejich umístění, provádění oprav, úprav, 
údržby, čištění, změn a odstranění na pozemku parc.č. 220/5 vodní plocha v k.ú. Bělidla, 
parc.č. 852/1 vodní plocha a parc.č. 852/3 vodní plocha, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc 
a parc.č. 141 vodní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. Věcné břemeno bude zřízeno na 
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dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- + 20% DPH, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č.p. 163/č.o. 107 v Olomouci ve věci 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 123 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za roční nájemné ve výši 
18.000,- Kč a zaplacení ušlého nájemného za dva roky zpětně, dle důvodové zprávy bod 
1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 424/1, ostatní plocha, o výměře 43 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. bere na v ědomí 
stížnost Společenství pro dům Kpt. Nálepky 980/5, Olomouc 779 00 a stížnost Společenství 
pro dům Kpt. Nálepky 978/1, Olomouc 779 00 a ukládá náměstkyni primátora Haně Kaštilové 
Tesařové odpovědět Společenství pro dům Kpt. Nálepky 980/5, Olomouc 779 00 
a Společenství pro dům Kpt. Nálepky 978/1, Olomouc 779 00, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 2, ve věci schválení prodeje budovy bez čp/če 
(Křičkova 4) stojící na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. 
č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, Střední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o, za kupní cenu celkem 
7.519.000,- Kč, z toho budova bez čp/če za 6.487.104,- Kč,  pozemek parc. č. 531/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, za 1.012.896,- Kč, a náklady 19.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
ponechání budovy bez č.p./č.e. (Křičkova 4) na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu smluvních podmínek Směnné smlouvy č. OPD-S/9/2009/Va ze dne 31.03.2009 dle 
upravené důvodové zprávy bod 2.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 
138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na 
společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 
na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
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Olomouc, společnosti ESMEDIA a.s. za kupní cenu celkem ve výši 3.500.001,- Kč, z toho za 
jednotku 3.310.217,- Kč a za podíl na pozemku 189.784,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti ESMEDIA a.s. o úhradu nabízené kupní ceny 3.500.001,- Kč za 
nebytovou jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 138/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na 
společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 
na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, formou splátkového kalendáře a zástavy nebytové jednotky č. 111/7 ve prospěch 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytu č. 20 manželů xxxxxxxxxx, a bytu č. 12 pana xxxxxxxxxx o odkoupení 
bytů č. 12 a č. 20 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.4. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 476/14 v budově č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59)  
na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 683/42223 na společných částech budovy č. p. 475, 476, 477, a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 438.960,- Kč, z toho za 
jednotku 433.379,- Kč, za pozemek 1.621,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 768.960,- Kč, z 
toho za jednotku 761.247,- Kč, za pozemek 3.753,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.3. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, 
paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 633.000,- Kč, z toho za jednotku 619.461,- Kč, za 
pozemek 10.539,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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 
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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, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
528.000,- Kč, z toho za jednotku 521.787,- Kč, za pozemek 3.213,- Kč a náklady 3.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 625/1 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 665/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 
626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
17. souhlasí 
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce, kde 
byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy  - část A včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2010 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 dle 
důvodové zprávy  - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 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 
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2. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Organiza ční postup p řípravy rozpo čtu  SMOl na rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se Organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2011 
 
2. schvaluje 
Organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2011 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 10043 –zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Nákup vozidla pro OŽP“ archivní číslo 
10043. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 10065 – zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb – 
mobilní, hlasové a datové služby“ archivní číslo 10065. 
 
2. pověřuje 
tajemníka MMOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
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10 Elektronizace zadávání ve řejných zakázek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
v domě Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21 s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy 
bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a)  na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
Hasičský záchranný sbor Olomouc, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc   
 
 b) na 2 roky s nájemcem – bezbar. byt: 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Svornosti 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc – 3 měsíce   
xxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod  2 a,b,c,d)  
  
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s neprodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
5. s výměnou bytu: 
xxxxxxxxxx, Mořice č.p. 48, okr. Prostějov 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
6. s instalací invalidní plošiny a nájezdové rampy vlastním nákladem nájemce xxxxxxxxxx v 
domě Synkova č.o. 11, Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 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 Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem  xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
žádost  xxxxxxxxxx o vzájemnou výměnu bezbariérových bytů v ulici Handkeho 1 a uzavření 
nájemních smluv, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
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13 Bytová družstva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
RNDr. Šnevajse jako  zástupce SMOl na jednání členských schůzí BD Jižní a BD Jiráskova  
 
4. ukládá 
předložit  navýšení členských vkladů BD dle důvodové zprávy na nejbližší jednání  ZMO  
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
14 Koncept územního plánu Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu 4. důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
15 Koncept územního plánu - severní spoj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený postup pořízení odborného podkladu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 1. 
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16 Východní tangenta - výsledky expertízy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
17 Studie odtokových pom ěrů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pořízením Studie odtokových poměrů v rozsahu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pořízení Studie odtokových poměrů 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
18 Kasárna Ne ředín a letišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh koncepce využívání prostoru letiště a kasáren Neředín 
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí majetkoprávního odboru 

 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
19 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
upřesnění umístění a rozvoje firem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
 
20 Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 -  využití zdroj ů 

rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Herrmannova 1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 21. 9. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
21 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit s 

výší p říspěvku do  5 000,--K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do  5 000,--Kč dle 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 21. 9. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 5. 10. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
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22 Česko Britská Mezinárodní škola a Mate řská škola, s.r.o -  

Smlouva o p ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Smlouvy o půjčce dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh Smlouvy o půjčce na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
23 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
24 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou dohodu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici 
Rožňavská  10, Olomouc, v rozsahu 7 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Rožňavská 10, 779 
00 Olomouc,  na dobu  od 10.9. do 31.12. 2010.    
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 



 29

 
 
25 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tylova dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
26 Komunitní plánování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s postupem přípravy projektu dle bodu č. 4 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
předložení projektu s názvem „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v 
Olomouci“ do OP LZZ, prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle bodu č. 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
27 Vytvo ření a podpora Lokálního partnerství pro sociáln ě 

vylou čenou lokalitu P řichystalova 70  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
schvaluje zapojení statutárního města Olomouce do projektu Lokální partnerství dle 
důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat  Smlouvu 
o partnerství  
 
T: 21. 9. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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28 Petice proti ubytovn ě U Cukrovaru 5  v městské části Olomouc 

- Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odeslat odpověď petentům 
T: 21. 9. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
29 Využití ve řejné finan ční podpory v roce 2009 -  Divadlo 

Tramtarie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
30 Kontrola hospoda ření Moravské divadlo 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: 23. 
 
 
 
31 Využití ve řejné finan ční podpory v roce 2009 -  GOLF CLUB 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
32 Audit poskytování ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 

SMOl 
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. 15/2010 
o zjištěních z vykonaného auditu   
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 15/2010 
o zjištěních z vykonaného auditu   
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
33 Dolní nám ěstí - mobiliá ř, osvětlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
mobiliář dle bodu upraveného bodu  C/ důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 26. 
 
 
 
34 Šantovka TT - Smlouva o spolupráci, Plánovací smlo uva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním  Smlouvy o spolupráci a Plánovací smlouvy dle důvodové zprávy  
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření těchto smluv 
T: nejbližší zasedání ZMO 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
35 Hřbitovy Chválkovice a Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a s jeho výsledkem 
obeznámit RMO  
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 28. 
 
 
 
36 Vyčíslení náklad ů z přívalových deš ťů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 201.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2010 dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
37 Koncepce  zabezpe čení činnosti jednotek sbor ů dobrovolných 

hasi čů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
koncepci dobrovolných hasičů pro období 2011-2014  
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3. ukládá 
předkládat návrhy na investiční potřeby jednotek SDH SMOl dle stanovených priorit a 
časového sledu uvedeného v koncepci dobrovolných hasičů pro období 2011-2014 
T: ročně  
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. ukládá 
předkládat návrhy na  finanční zajištění provozních potřeb v jednotlivých létech u jednotek 
SDH SMOl v položkovém členění a výši úrovně roku 2010 s nárůstem ve vztahu k růstu cen 
a dalších cenových vlivů 
T: ročně  
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
38 OZV Požární řád města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky "Požární řád města" na nejbližší  jednání 
zastupitelstva 
T: zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
39 Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního 
programu pro období 2007 - 2013 na realizaci projektu s identifikačním číslem EDS 
117D11H000104 "Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace"  
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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40 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 upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem dle bodu 1.4. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
41 IPRM městské parky - zm ěny alokací a harmonogramu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu alokací u aktivit 1.1.1, 1.1.2 a 3.1.1 IPRM Městské parky dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu harmonogramu výzev pro IPRM Městské parky 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
42 Integrovaný systém nakládání s odpady -  podzemní kontejnery 

v MPR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt "Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní 
kontejnery v MPR" do plánované výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-
2013 na podzim 2010 
 
3. schvaluje 
postup přípravy projektu dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
43 Žádost - Arcibiskupství olomoucké  
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. 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
44 Žádosti o úv ěr z Fondu rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím úvěrů z Fondu rozvoje bydlení 
 
3. ukládá 
předložit žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení ke schválení Zastupitelstvu města 
Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
45 Problematika Balcárkovy ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odpovědět žadatelům v intencích důvodové zprávy 
T: 21. 9. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
46 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
47 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
odpis unimobuněk ve výši 416.193,24 Kč dle důvodové zprávy bod 6 
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8. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 39.606,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
9. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 19.754,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
10. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 63.779,24 Kč dle důvodové zprávy bod 9 
 
11. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 118.643,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
12. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 94.486,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 
 
13. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 180.775,- Kč dle důvodové zprávy bod 12 
 
14. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 2.154.927,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 
 
15. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 283.102,20 Kč dle důvodové zprávy bod 14 
 
16. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 763.400,- Kč dle důvodové zprávy bod 15 
 
17. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 1.002.289,86 Kč dle důvodové zprávy bod 16 
 
18. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 1.423.841,35 Kč dle důvodové zprávy bod 17 
 
19. schvaluje 
odpis motorového vozidla Škoda Octavia combi, RZ 3M3 85 56 v zůstatkové ceně 122,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 18 
 
20. schvaluje 
odpis herních prvků v částce 332.176,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 187.916,24 Kč dle důvodové zprávy bod 20 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 42. 
 
 
 
48 Povolení nákupu nákladního automobilu do ZOO Olomo uc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup nákladního automobilu z finančních prostředků ZOO Olomouc dle důvodové zprávy 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 
 
 
49 Veřejnoprávní smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
3. pozastavuje 
do odvolání uzavírání veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti s obcemi 
správního obvodu Olomouc 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 
 
 
 
50 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 17 "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. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 9. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 1. 
 
 
 
51 Petice Wellnerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přeloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text odpovědi petentům 
 
3. ukládá 
odpovědět petentům dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
T: 21. 9. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 46. 
 
 
 
52 Peškova - Slavonínská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
 realizaci akce dle bodu C. důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 48. 
 
 
 
53 Kino Metropol - prezentace zám ěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na příští jednání RMO varianty dalšího postupu  
T: 21. 9. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 49. 
 
 
 
54 Spolupráce s portálem Olomouc.cz  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zástupcům SMOl ve statutárních orgánech DPMO, a.s. projednat formu spolupráce dle 
diskuse v RMO 
T: 21. 9. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 50. 
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55 Obecně závazné vyhlášky SMOl o místních poplatcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,   obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku ze vstupného, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity,  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora Bc. Jiřímu Martinákovi předložit návrhy obecně závazných vyhlášek o 
místních poplatcích 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 51. 
 
 
 
56 Vodovod Pomoraví, svazek obcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit k projednání v Zastupitelstvu města Olomouce návrh 11. znění stanov svazku obcí 
"Vodovod Pomoraví" 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh 11. změny stanov Vodovodu Pomoraví, 
Svazku obcí 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 52. 
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57 Různé - Mistrovství Evropy ve fotbale hrá čů do 21 let v červnu 

2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
smlouvu mezi Českomoravským fotbalovým svazem a statutárním městem Olomouc dle 
důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
primátorovi Martinu Novotnému podepsat smlouvu  
T: 21. 9. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 53. 
 
 
 
58 Různé - jmenování komisí - ve ř. zakázka č. 10068 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků a komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce č. 10068 
ve složení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 54. 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


