
 

USNESENÍ 
 

ze 111. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 26. 10. 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 21.10.2010 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 37, část 3 usnesení RMO ze dne 4.10.2010, týkající se uzavření dodatku ke smlouvě 
o nájmu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. poskytnutí jako výpůjčky 3 ks reliéfů Vincence Makovského ve vlastnictví Muzea umění 
Olomouc, státní příspěvkové organizace, umístěných na pomníku T. G. Masaryka 
nacházejícího se na pozemku parc. č. 95/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
2. pronájem části pozemku parc. č. 95/27 o výměře 476 m2 a části pozemku parc. č. 95/28 
o  výměře 367 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Společenství pro 
bytový dům Lázně dle důvodové zprávy bod č. 2.2.   
 
3. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené se společností outdoor akzent s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
 
4. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem  XXXXXXXXXX a paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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5. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem  xxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
6. uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/15/2010/S ze dne 10. 9. 2010 se 
společností OIN Delta s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
7. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 734/3 ostat. pl. a parc. č. 723 ostat. pl.  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 
722/37 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec  Olomouc ve společném jmění manželů  
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/38 zast. pl. v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/39 zast. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/40 zast. pl.  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/49 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy ve 
vlastnictví  xxxxxxxxxxxxx na pozemku parc. č. 722/50 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné 
budovy na pozemku  parc. č. 722/43 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném 
jmění manželů  xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 
722/44 zast. pl. v k. ú. Nemilany , obec Olomouc ve společném jmění manželů  
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/46 zast. pl. 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na 
pozemku  parc. č. 722/48 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů  xxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 734/3 ostat. pl. a parc. č. 723 ostat. 
pl.  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to rozestavěné budovy na 
pozemku parc. č. 722/37 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec  Olomouc ve společném jmění 
manželů  xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/38 
zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/39 zast. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/40 zast. pl.  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/49 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy ve 
vlastnictví  xxxxxxxxxxxxx na pozemku parc. č. 722/50 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné 
budovy na pozemku  parc. č. 722/43 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném 
jmění manželů  xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 
722/44 zast. pl. v k. ú. Nemilany , obec Olomouc ve společném jmění manželů  
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/46 zast. pl. v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  
parc. č. 722/48 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů  
xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 150/14, parc. č. 150/6 parc. č. 150/3, parc. č. 
150/11, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 1063 , parc. č. 580/1, parc. č. 1071/1, 
parc. č. 1070, parc. č. 1072, parc. č. 75/4 parc. č. 635/1 , parc.č. 185/3, parc. č. 1080,  parc. 
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č. 168/18, parc. č. 238/4 , parc. č. 238/3, parc. č. 631/1, parc. č. 240/5,  parc. č. 240/2, 
parc.č. 240/7, vše ostat. pl., parc. č. 75/2, parc. č. 75/10, parc. č. 75/9, vše orná půda, parc. 
č. 75/1, parc. č. 75/3, parc. č. 75/6, vše zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti T - Mobile Czech Republic a.s. a společnosti SELF servis, spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 150/14, parc. č. 
150/6 parc. č. 150/3, parc. č. 150/11, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 1063 , parc. 
č. 580/1, parc. č. 1071/1, parc. č. 1070, parc. č. 1072, parc. č. 75/4 parc. č. 635/1 , parc.č. 
185/3, parc. č. 1080,  parc. č. 168/18, parc. č. 238/4 , parc. č. 238/3, parc. č. 631/1, parc. č. 
240/5,  parc. č. 240/2, parc.č. 240/7, vše ostat. pl., parc. č. 75/2, parc. č. 75/10, parc. č. 75/9, 
vše orná půda, parc. č. 75/1, parc. č. 75/3, parc. č. 75/6, vše zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti T - Mobile Czech Republic a.s. a společnosti SELF 
servis, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č. 451/25, parc. č. 451/30, parc. č. 
451/32, parc. č. 451/34, parc. č. 451/35, parc. č. 451/36, parc. č. 350/33, parc. č. 350/34, 
parc. č. 350/31, parc. č. 451/29, parc. č. 451/18, parc. č. 443/4, parc. č. 451/19, parc. č. 
451/44, parc. č. 416/5, parc. č. 416/47, parc. č. 416/18, parc. č. 535, vše ostat. pl.,  parc. č. 
416/20, parc. č. 235/26, vše orná půda, v  k. ú. Povel  a parc. č. 5/8, parc. č. 5/12, parc. č. 
5/13, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod 
č. 2.8. 
 
12. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č. 
451/25, parc. č. 451/30, parc. č. 451/32, parc. č. 451/34, parc. č. 451/35, parc. č. 451/36, 
parc. č. 350/33, parc. č. 350/34, parc. č. 350/31, parc. č. 451/29, parc. č. 451/18, parc. č. 
443/4, parc. č. 451/19, parc. č. 451/44, parc. č. 416/5, parc. č. 416/47, parc. č. 416/18, parc. 
č. 535, vše ostat. pl.,  parc. č. 416/20, parc. č. 235/26, vše orná půda, v  k. ú. Povel  a parc. 
č. 5/8, parc. č. 5/12, parc. č. 5/13, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, vše ostat. pl. v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. 
s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
13. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 373/1 orná půda, parc. č. 401/21 zahrada, parc. č. 401/9 zahrada a parc. 
č. 401/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 373/1 orná půda, parc. č. 401/21 zahrada, parc. 
č. 401/9 zahrada a parc. č. 401/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
15. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 373/1 orná půda, parc. č. 401/21 
zahrada, parc. č. 401/9 zahrada a parc. č. 401/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9. 
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16. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1164,20 m2 nacházející se v suterénu, 1. 
NP a 2. NP v budově č.p. 572 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 15 
zast. pl. v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Olomoucká kina s.r.o. do 
31. 12. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 
17. pronájem budovy čp. 1091 (stavba občanského vybavení) na pozemcích parc. č. st. 
895/3 zast. pl., parc. č. st. 895/1 zast. pl. a parc. č. 895/2 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc  společnosti HC Olomouc s.r.o.  do 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 
3.2. 
 
18. uzavření dohody o skončení podnájmu části budovy průmyslového objektu bez čp/če 
o výměře 84 m2 (objekt č. 30a - 2 garážová stání se samostatným vchodem) na pozemku 
parc. č. st. 101/46 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
statutárnímu městu Olomouc ke dni 31. 10. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
19. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě MAJ-IN-PS/6/2009/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
                                                  
20. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/4/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 
                                                   
21. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/33/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností CPI – Real Estate, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
                                                   
22. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností RETAIL PARK HANÁ II. – ZÁPAD a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
 
23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu a kanalizace, budované v rámci stavby „Obytný soubor Hněvotínská - Okružní“, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Vojenským bytovým 
družstvem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
                                               
24. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a Vojenským bytovým družstvem dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
25. uzavření  darovací smlouvy na stavby IO 02 Komunikace a zpevněné plochy – 9 
parkovacích stání a chodník, vybudované v rámci stavby „Výstavba bytového domu V 
Křovinách“, mezi společností Provádění staveb Olomouc s.r.o. jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
26. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby chodníku ul. Hodolanská, chodníku 
ul. Rejskova a 4 parkovacích stání, budované v rámci stavby „INTEGROVANÝ DŮM 
V OLOMOUCI – Hodolanská - Rejskova“, mezi statutárním městem Olomouc a  
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
27. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
chodníku ul. Hodolanská, chodníku ul. Rejskova a 4 parkovacích stání, budované v rámci 
stavby „INTEGROVANÝ DŮM V OLOMOUCI – Hodolanská - Rejskova“, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 



 5 

důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
28. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu veřejného chodníku budovanou 
v rámci stavby „Olomouc, Horní lán – Komerční a bytová výstavba; blok F a G“, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.10. 
 
29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
veřejného chodníku budovanou v rámci stavby „Olomouc, Horní lán – Komerční a bytová 
výstavba; blok F a G“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
2. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu body č. 4.1. a 4.2. 
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 1.19 ve věci schválení výpovědi 
smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc uzavřené se společností OUTDOOR Billboard a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 2.1 ve věci schválení výpovědi 
smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem  xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 
 
3. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 2.1 ve věci schválení  výpovědi 
smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
4. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010 bod programu 3, bod 2.39 ve věci schválení 
bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 734/3 ostat. pl. a parc. č. 723 ostat. pl.  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 
722/37 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec  Olomouc ve společném jmění manželů  
xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/38 zast. pl. v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc v podílovém vlastnictví  xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/39 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc v 
podílovém vlastnictví  xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. 
č. 722/40 zast. pl.  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů  
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/49 zast. pl. v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy č. 722/50 zast pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů  xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/43 
zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/44 zast. pl. v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné 
budovy na pozemku  parc. č. 722/46 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/48 zast. pl. v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6.  
 
5. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010 bod programu 3, bod 2.39 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 734/3 ostat. pl. a parc. č. 723 ostat. 
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pl.  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to rozestavěné budovy na 
pozemku parc. č. 722/37 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec  Olomouc ve společném jmění 
manželů  xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/38 
zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc v podílovém vlastnictví  xxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/39 zast. pl. v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc v podílovém vlastnictví  xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na 
pozemku parc. č. 722/40 zast. pl.  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 
722/49 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy č. 722/50 zast pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na 
pozemku  parc. č. 722/43 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů  xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/44 
zast. pl. v k. ú. Nemilany , obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/46 zast. pl. v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/48 
zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů  xxxxxxxxxxxx a  
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6.   
 
6. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 14 usnesení ve věci schválení 
změny smluvních podmínek u smlouvy o nájmu zimního stadionu č.  MAJ-PR-NS/67/2004/Kř 
ze dne 15. 10. 2004 dle důvodové zprávy a uzavření dodatku k této smlouvě dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2.   
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu  předložit k projednání v RMO žádost o odprodej části pozemku 
parc. č. 384/115 orná půda o výměře 201 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti 
STALAMP,  s.r.o. až po předložení studie zpracované společností STALAMP, s.r.o. 
a výsledku jednání společnosti STALAMP,  s.r.o. s vlastníky pozemků   parc. č. 384/113 
zahrada o výměře 1085 m2, parc. č. 384/114 zahrada o výměře 824 m2 a  parc. č. 384/118 
zahrada o výměře 1091 m2, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy body č. 
4.1. a 4.2. 
T: duben 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
3 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 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A 
 
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 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Mariánská 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod 
1a) 
b) Polit. vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 32, se  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1b) 
c) Balbínova 5, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 12, s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Černá cesta 27, Olomouc, velikosti 2+1, č.b. 2, s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1d) 
e) Balbínova 3, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 7, s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1e) 
f) Černá cesta 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1f) 
g) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+0, č.b. 25, s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1g) 
h) Mariánská 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 5, s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1h) 
i) Černá cesta 19, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1i) 
j) Lomená 4, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1j) 
k) Mariánská 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1k) 
l) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, se  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1l) 
m) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 41, s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
n) Peškova 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 39, s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2b) 
o) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 17, s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2c) 
p) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 12, s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d) 
q) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 6, s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2e) 
r) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 4, s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2f) 
s) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 12, s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2g) 
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t) Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6, s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2h) 
u) Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8, se  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2i) 
v) Černá cesta 23, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
3a) 
w) Synkova 8, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 27, s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
3b) 
x) Slavonínská 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4a) 
y) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1 č.b. 33 se  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4 b)  
z) Hněvotínská 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9, s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4c) 
aa) Dolní náměstí 30, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4d) 
bb) Synkova 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11, s xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 5) 
cc) Černá cesta 19, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 10, s xxxxxxxxxxxxxx dle dodatku důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
Fakultní nemocnice Olomouc, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Roman, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
 
d) na půl roku, s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Horní Lán 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 16, Olomouc 
 
e) na půl roku  s nájemci (Přichystalova 70, Holická 51) 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 45 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
 
f) na půl roku, tři měsíce, s nájemci – přístřeší: 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 33 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – změna NS na přístřeší 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - změna NS na přístřeší 
xxxxxxxx, xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – tři měsíce 
dle důvodové zprávy bod  3 a,b,c,d,e,f)  
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2. s neprodloužením nájemních smluv, v případě, že nedojde k úhradě dluhu do 10.11.2010: 
a) xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
b) xxxxxxxxxxxxxx, xxx, Černá cesta 29, Olomouc   
c) xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7 a, b, c) 
 
3. s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší, v případě, že nedojde k úhradě dluhu do 
10.11.2010: 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a, b) 
 
4. s odstoupením od smluv o poskytnutí přístřeší, v případě, že nedojde k úhradě dluhu do 
10.11.2010: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a, b, c, d) 
 
5. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pol.vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
6. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11 a, b)  
 
7. s uzavřením nájemní smlouvy po rekolaudaci bytu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 12) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 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: 5. 
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6 Petice ob čanů - zlepšení životního prost ředí v m ěstské části 
Slavonín  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zaslat uvedenému zástupci upravenou informaci o projednání petice v RMO 
T: říjen 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s VHS, a. s., předložit návrh řešení protipovodňových opatření v lokalitách 
Slavonín a Nemilany 
T: leden 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Obstaravatelská smlouva  - p říloha  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přeložení důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
uzavření přílohy č. 3a  obstaravatelské smlouvy dle důvodové zprávy    
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 10087 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem "Rekonstrukce zasklení a opláštění krytého bazénu" archivní číslo 10087 
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2. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


