
 

USNESENÍ 
 

z 64. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 27. 1. 2009 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 
údaj� v platném zn�ní; 

-    do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
           nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 
 
 

1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení k termínu pln�ní 27.1.2009 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 4, �ást 40 usnesení RMO ze dne 1.12.2008, týkající se Prodeje dom� - zm�ny 
nájemních smluv v budov� t�. Svobody 27 - Švédská 12 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout  pozemky parc. �.  1853/30 o vým��e 3997 m2 a parc. �. 1853/31           
o vým��e 4970 m2, vše  orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 124/10 ostat. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Olomouc 
– m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 499/1 ostat. plocha o vým��e 211 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
4. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 72 ostat. pl. o vým��e 980 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
5. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 1654/4 orná p�da o vým��e 792 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
6. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 861/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
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7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 861/1 ostat. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
8. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 446/1 orná p�da o vým��e 200 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
9. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1 zahrada o vým��e 14 m2  v k. ú. Nový Sv�t       
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
10. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 821/1 ostatní plocha o vým��e cca 26 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na po vyhotovení 
GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
11. zám�r odprodat pozemek  parc. �. 1984 zast. pl. o vým��e 27 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
12. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 903 zast. pl. o vým��e 2 264 m2,  parc. �. 415/2 
ostat. pl. o vým��e 1 825 m2 a parc. �. 415/24 ostat. pl. o vým��e 721 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
13. zám�r pronajmout  �ásti nebytových prostor – hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu 
letišt� Ne�edín na pozemcích parc. �.  st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2,  vše zast. pl. v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13.   
 
14. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 211/5 orná p�da o vým��e 387 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
15. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 768/1 ostat. pl. o vým��e cca 54 m2 a 
�ást pozemku parc. �. 770/1 orná p�da o vým��e cca 36 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Vým�ra bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
16. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 1079 ostat. pl. o vým��e      
6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.16. 
 
17. zám�r odprodat pozemky parc. �. 1514 o vým��e 9 m2 a parc. �. 1519 o vým��e 40 m2 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.17. 
 
18. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1502 ostat. pl. o vým��e 19 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
19. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 242,35 m2 v objektu k bydlení �.o. 20 
(galerie Mona Lisa), �.p. 434 na pozemku parc. �. st. 371 zast. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc - rozší�ení subjektu na stran� nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 1.20. 
 
20. zám�r pronajmout garážové stání �. 14 o vým��e 26,90 m2, v dom� Balbínova �.o. 7, 9, 
�.p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl.  v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.21. 
 
21. zám�r pronajmout garážové stání �. 12 o vým��e 20,10 m2, v dom� Balbínova �.o. 7, 9, 
�.p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl.  v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.22. 
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22. zám�r poskytnout jako výp�j�ku budovu �. p. 352 s pozemkem parc. �. st. 179/3 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 930 m2 a pozemky parc. �. 343/1 o vým��e 3 946 m2, parc. �. 504          
o vým��e 193 m2 a parc. �. 527/3 o vým��e 7 445 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci dle d�vodové zprávy bod �. 1.24. 
 
23. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 607 zast. pl. o vým��e 12 m2 v k. ú. Nové Sady        
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
24. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 251/2 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 22 m2 
v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
 
25. zám�r pronajmout pozemek parc. �. st. 400 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 37 m2 
a �ást pozemku parc. �. 972/2 zahrada o vým��e 77 m2,  vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.27. 
 
26. p�edb�žný zám�r odprodat pozemky parc. �. 1567 ost. pl. o  vým��e 970 m2, �ást parc. 
�. 1570 ost. pl. o vým��e 1 368 m2,  parc. �. 1539/3 ost. pl. o vým��e 313 m2, �ást parc. �. 
1571 orná p�da o vým��e 23 523 m2 a �ást pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 
1568/1) orná p�da o vým��e 68 054 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou. P�esná vým�ra bude up�esn�na po vyhotovení GP na náklady žadatele dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.28. 
 
27. zám�r pronajmout budovu bez �p/�e (jiná stavba) s pozemkem parc. �. st. 1337/1 zast. 
pl. o vým��e 275 m2 a �ást pozemku parc. �. 615/19 ostat. pl. o vým��e 3 100 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.29. 
 
28. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 615/19 ostat. pl. o vým��e 1 000 m2     
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc. Vým�ra pozemku bude up�esn�na až po zpracování GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.30. 
 
29. zám�r pronajmout budovu bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1338 zast. 
pl. o vým��e 187 m2 a �ást pozemku parc. �. 615/19 ostat. pl. o vým��e 250 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.30. 
 
30. zám�r odprodat budovu bez �ísla popisného nebo eviden�ního  s pozemkem parc.  �.  st. 
704/1  zast. pl. o vým��e 98 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.31. 
 
31. výpov�� smlouvy o nájmu na �ást pozemku parc. �. 600/3 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady     
u Olomouce, obec Olomouc  uzav�ené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.3. 
 
32. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 576/2 ost. pl. o vým��e     
1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti MORELLO s.r.o. dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
33. uzav�ení dohody o uznání dluhu ve výši 495.688,- K� vzniklého neuhrazením nájemného 
za pronájem pozemk� spole�ností SECOM LTD, spol. s r.o a úhrad� tohoto dluhu ve 
splátkách pod ztrátou výhody splátek, v rámci které bude spole�nost SECOM LTD, spol.       
s r.o.  zavázána zaplatit �ástku 495.688,- K� takto: první splátku ve výši 247 844,- K� do     
31. 3. 2009 a zbývající �ást dluhu ve výši 247 844,- K� v rovnom�rných m�sí�ních splátkách 
splatných  vždy do 25. dne p�íslušného kalendá�ního m�síce po�ínaje m�sícem dubnem 
2009, kon�e m�sícem prosincem 2009 dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
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34. odpušt�ní nájmu za pronájem  �ásti pozemku parc. �. 532/1 trvalý travní porost o vým��e 
2 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc spole�nosti Outdoor akzent  s. r. o. za období od 
1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. O odpušt�ní nájemného za rok 2009 bude jednáno až následn� 
podle termínu dokon�ení stavby „Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sít� – II. 
�ást“ dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
35. pronájem budovy bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1290 zast. pl.             
o vým��e 96 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 29) panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
36. pronájem �ásti pozemku parc. �. 634/2 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
37. pronájem pozemku parc. �. 1205/2 zast. pl. o vým��e 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
38. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1001 ost. pl. o vým��e 135 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
39. pronájem �ásti pozemku parc. �. 601/8 ost. pl. o vým��e 1 m2 v  k. ú. Nové Sady             
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti TOURIST CENTRUM s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.13. 
 
40. pronájem pozemku parc. �. 2128 ost. pl. o vým��e 212 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – rozší�ení subjektu na stran� nájemce dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
41. pronájem �ásti pozemku parc. �. 350/34 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Spole�enství pro d�m V K�ovinách 410/4, Olomouc, Povel dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.15. 
 
42. pronájem �ásti pozemku parc. �.  74 ost. pl. o vým��e 15 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
43. pronájem �ásti pozemku parc. �. 335/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
44. pronájem �ásti pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e 120 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc  paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
45. pronájem �ásti pozemku parc. �. 42/9 zahrada o vým��e 271 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
46. pronájem �ásti pozemku parc. �.  146/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.20.  
 
47. pronájem �ásti pozemku parc. �. 449/30 ost. pl. o vým��e 1154 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc se všemi sou�ástmi a p�íslušenstvím panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
48. pronájem �ásti pozemku parc. �. 153/1 zahrada o vým��e 200 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.22.   
 
49. poskytnutí jako výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 238 ostat. pl. o vým��e 480 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
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50. pronájem pozemku parc. �. 500/3  orná p�da o vým��e 11 502 m2 v k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany Zem�d�lskému družstvu Bystrovany dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
51. poskytnutí jako výp�j�ky pozemku parc. �. 477/9 vodní plocha o vým��e 3 820 m2 v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc sdružení SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu p�írody st�ední 
Moravy dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
52. pronájem �ásti pozemku parc. �. 398 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.26. 
 
53. pronájem pozemk� parc. �. st. 584 zast. pl. o vým��e 5 m2 a parc. �. 487 zahrada            
o vým��e 187 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.27. 
 
54. pronájem pozemku parc. �. 841/36 ost. pl. o vým��e 224 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.28. 
 
55. pronájem �ásti pozemku parc. �. 841/129 ost. pl. o vým��e 180 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.29. 
 
56. pronájem pozemku parc. �. 1677/5 orná p�da o vým��e 898 m2 v k. ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti NOVOTISK s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.30. 
 
57. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�eložky 
deš�ové kanalizace na pozemcích parc. �. 129/2, parc. �. 129/3 a parc. �. 132/1, vše orná 
p�da, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.32. 
 
58. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 87 ostatní plocha, parc. �. 88/15 ostatní plocha, parc. �. 
235/23 orná p�da, parc. �. 235/25 orná p�da, parc. �. 235/39 orná p�da, parc. �. 485/2 
ostatní plocha, parc. �. 536/1 ostatní plocha a parc. �. 536/15 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.33. 
 
59. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 87 ostatní plocha, parc. 
�. 88/15 ostatní plocha, parc. �. 235/23 orná p�da, parc. �. 235/25 orná p�da, parc. �. 235/39 
orná p�da, parc. �. 485/2 ostatní plocha, parc. �. 536/1 ostatní plocha a parc. �. 536/15 
ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.33. 
 
60. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování NTL plynovodu 
a NTL plynovodních p�ípojek na pozemcích parc. �. 116/12, parc. �. 116/14, parc. �. 131 a 
parc. �. 104/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti SMP Net,  s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.34. 
 
61. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování NTL plynovodu a NTL plynovodních p�ípojek na pozemcích parc. �. 
116/12, parc. �. 116/14, parc. �. 131 a parc. �. 104/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti SMP Net,  s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.34. 
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62. zm�nu smluvních podmínek u v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 223 a pozemku parc. �. 1930, vše ost. pl., vše    
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.35. 
 
63. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelové 
p�ípojky NN na pozemcích parc. �. 615/13, parc. �. 634/34 a parc. �. 634/35, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �editelství silnic a dálnic 
�R dle d�vodové zprávy bod �. 2.36. 
 
64. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemku  parc. �. 1081/74 orná p�da a na pozemku parc. �. 1229/15 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.37. 
 
65. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonního kabelu na pozemku  parc. �. 1081/74 orná p�da a na 
pozemku parc. �. 1229/15 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.37. 
 
66. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemku parc. �. 1094/1 ostatní plocha v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.38. 
 
67. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemku parc. �. 1094/1 ostatní plocha v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Správa železni�ní dopravní cesty, státní 
organizace dle d�vodové zprávy bod �. 2.38. 
 
68. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ních kabel� na pozemku parc. �. 420/4 orná p�da v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Repubic, a.s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.39. 
 
69. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelových 
rozvod� na pozemcích parc. �. 279 zastav�ná plocha, parc. �. 1017 zastav�ná plocha, parc. 
�. 280/2 ostatní plocha, parc. �. 618/4 ostatní plocha, parc. �. 800/2 ostatní plocha a parc. �. 
275/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
FORCOM NET s.r.o. v�etn� dopln�ní smluvních podmínek pro nov� dot�ené pozemky dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.40. 
 
70. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN 22 kV �. 99 na pozemku parc. �. 95/2 orná p�da v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.41. 
 
71. pronájem �ásti nebytových prostor – hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu letišt� 
Ne�edín na pozemcích parc. �.  st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.   
 
72. pronájem nebytového prostoru o vým��e 24,50 m2 v 1. NP v dom� Dolní nám�stí �.o. 38, 
�.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc 
ob�anskému sdružení Unie pro �eku Moravu dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
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73. zm�nu smluvních podmínek  u nájmu nebytových prostor Švédská 6, Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
74. pronájem pozemk� parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 a parc. �. 139/36 o vým��e 803 m2, 
vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.2. 
 
75. výpov�� smlouvy o nájmu na �ást pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 38 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.28. 
 
76. pronájem �ásti pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. 
 
77. navýšení nájemného o infla�ní koeficient 6,3 % u nebytových prostor  v majetku 
statutárního m�sta Olomouc p�i minimální výši nájemného 5 000,- K�/rok a pozemk� ke 
komer�ním ú�el�m p�i minimální výši nájemného 5 000,- K�/rok dle d�vodové zprávy bod �. 
5.1. 
 
78. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. 314 zahrada o vým��e 
670 m2 a parc. �. 316/1 orná p�da o vým��e 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za 
ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 6.1. 
 
79. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 494/2 orná p�da o vým��e     
474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.2. 
 
80. vy�azení �ásti pozemku parc. �. 393/3 ost. pl. o vým��e 360 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z katalogu ploch pro bydlení z d�vodu umíst�ní za�ízení (kanalizace) dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.3. 
 
81. p�e�azení pozemk� parc. �. 380/130 o vým��e 5 310 m2 a parc. �. 380/139 o vým��e   
135 m2, vše orná p�da v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc z kategorie A (pronajmout a následn� 
odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) do kategorie D (celou 
situaci dále prov��it a prozatím rozhodnutí odložit) dle d�vodové zprávy bod �. 6.4. 
 
82. p�e�azení �ásti pozemku parc. �. 779/3 orná p�da o vým��e 4 151 m2 a parc. �. 779/2 
orná p�da o vým��e 517 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z kategorie A 
(pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) 
do kategorie C (odprodat pozemky firm�, která se zabývá výstavbou dom� a byt� a následn� 
je odprodává fyzickým osobám a zajistí zainvestování a vybudování technické infrastruktury) 
dle d�vodové zprávy bod �. 6.5. 
 
83. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 779/3 orná p�da o vým��e 
4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinných dom� dle 
návrhu OKR – varianty �. 2 dle d�vodové zprávy bod �. 6.5. 
 
84. p�e�azení pozemk� parc. �. 670/34 o vým��e 562 m2, parc. �. 670/38 o vým��e 572 m2   
a parc. �. 670/42 o vým��e 1 712 m2, vše orná p�da v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc        
z kategorie A (pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby 
RD nebo BD) do kategorie D (celou situaci dále prov��it a prozatím rozhodnutí odložit do 
doby zpracování územní studie) dle d�vodové zprávy bod �. 6.6. 
 
85. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 632 o vým��e 641 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 670/5 o vým��e 146 m2, vše orná p�da v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 6.6. 
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86. výpov�� z nájmu pozemku parc. �. 632 orná p�da o vým��e 650 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc pronajatého panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy bod �. 6.6. 
 
2. souhlasí 
1. se skon�ením nájemní smlouvy a se zrušením závazku dohodou ke  dni  31. 1. 2009 dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
2. s posunutím termínu pro p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 1. 2010 a 
pro p�edložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2010 spole�nosti K-stav 
stavební a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
3. s prodloužením doby nájmu o 1 rok se spole�ností T-Mobile Czech Republic, a.s., na 
umíst�ní telekomunika�ního za�ízení na dom� nám. Hrdin� �.o. 4, �.p. 622, na pozemku 
parc. �. 771 zast. pl., k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
 
4. s posunutím termínu pro p�edložení stavebního povolení do 30. 9. 2009, pro zahájení 
výstavby  do 31. 12. 2009, pro p�edložení geometrického plánu do 31. 12. 2010 a pro 
p�edložení kolauda�ního rozhodnutí do 31. 12. 2010 a termín pro uzav�ení kupní smlouvy do 
30. 6. 2011  v pr�myslové zón� spole�nosti EOLA s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
5. s posunutím termínu pro p�edložení stavebního povolení do 30. 9. 2009, pro zahájení 
výstavby  do 31. 12. 2009, pro p�edložení geometrického plánu do 31. 12. 2010 a pro 
p�edložení kolauda�ního rozhodnutí do 31. 12. 2010 a termín pro uzav�ení kupní smlouvy do 
30. 6. 2011  v pr�myslové zón� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
6. s posunutím termínu pro p�edložení geometrického plánu do 30. 11. 2009 a pro p�edložení 
kolauda�ního rozhodnutí do 30. 11. 2009 a termínu pro uzav�ení kupní smlouvy do             
30. 6. 2010  v pr�myslové zón� spole�nosti NOEMO STEEL CZ, s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.15. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení pronájmu �ásti pozemku parc. �. 861/1 
ostat. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 31. 3 2009 dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.7. 
 
2. spole�nosti MERIT GROUP a. s. o pronájem budovy bez �. p./�. e. jiná stavba                    
s pozemkem parc. �. st. 1337/1 zast. pl. o vým��e 275 m2 a �ásti pozemku parc. �. 615/19 
ostat. pl. o vým��e  250 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.30. 
 
3. družstva BYT A SERVIS  ND DRUŽSTVO OLOMOUC o pronájem �ásti pozemku parc. �. 
22/3 ostat. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1059/1 ostat. pl. o vým��e 8 
m2   v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxa pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku 
parc. �.  600/3 ostat. pl. o vým��e 15 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
6. sdružení Klub vojenské historie Olomouc-LO37 o pronájem budovy bez �. p./�. e. jiná 
stavba na pozemku parc. �. st. 1290 zast. pl. o vým��e 96 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
(objekt �. 29) dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
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7. Stavebního bytového družstva Olomouc o pronájem �ásti pozemku parc. �. 959/1 ost. pl.   
o vým��e 5 100 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �.4.1. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk� parc. �. 
174/5 o vým��e 489 m2 a parc. �. 139/36 o vým��e 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �.4.2. 
 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 174/5 ost. pl. o vým��e 10 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
10. spole�nosti Metr2 building s.r.o. a spole�nosti St. HUBERT, s.r.o.  o pronájem �ásti 
pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.28.  
 
4. bere na v�domí 
1. d�vodovou zprávu bod �. 1.18. 
 
2. d�vodovou zprávu bod �. 2.31. 
 
3. d�vodovou zprávu bod �. 3.5. 
 
4. p�edloženou d�vodovou zprávu bod �. 6.7. 
 
5. p�edloženou d�vodovou zprávu bod �. 6.8. 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008, bod programu 2, bod 1.2. ve v�ci doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1502 ostat. pl.            
o vým��e 19 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
2. �ást usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004, bod programu 2, bod 29 ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo uložení kabelových rozvod� na 
pozemcích parc.�. 425/9 o vým��e 735 m2 a parc.�. 618/2 o vým��e 1 244 m2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti FORCOM NET s.r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.40. 
 
3. �ást usnesení RMO ze dne 18. 9. 2007, bod programu 2, bod 2.21. ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc.  �.  68/20 ost. pl. o vým��e 5 157 m2 v k.ú. Lazce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.41. 
 
4. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2008, bod programu 2, bod 4.14 ve v�ci doporu�ení ZMO 
schválit odprodej pozemku parc. �. 258/4 ost. pl. o vým��e 63 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 900,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.3. 
 
6. sv��uje 
stavbu mostu �. 55 p�es �eku Byst�ici v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do správy odboru 
dopravy Magistrátu m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 a 
parc. �. 139/36 o vým��e 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 951,- K�/m2, tj. 1 228 692,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �.4.2. 
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2. darování mostu �. 55 p�es �eku Byst�ici v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, ze správy Základní um�lecké školy "Žerotín" Olomouc, Kavalerist� 6 do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
3. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na �ást pozemku parc. �. 959/21 ostat. pl. 
o vým��e 300 m2 v�etn� stavby komunikace v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, ze správy Základní um�lecké školy "Žerotín" Olomouc, Kavalerist� 6 do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
4. výkup pozemk� parc. �. 140/16 ostatní plocha o vým��e 222 m2, parc. �. 399/84 ostatní 
plocha o vým��e 66 m2, parc. �. 619/5 ostatní plocha o vým��e 133 m2, vše v k. ú. Hodolany 
a parc. �. 80/22 ostatní plocha o vým��e 138 m2 v k. ú. �ep�ín, vše obec Olomouc                
z vlastnictví �eské republiky s právem hospoda�ení s majetkem spole�nosti OLTERM státní 
podnik "v likvidaci" do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši         
306 000,-K�, tj. 548,-K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
5. odprodej pozemk� parc. �. st. 2419 zast. pl. o vým��e 111 m2, parc. �. 710/7 ostat. pl.        
o vým��e 4 519 m2 a parc. �. 710/37 ostat. pl. o vým��e 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti Auto Kubí�ek s. r. o. za kupní cenu ve výši 700,- K�/m2 +  náklady ve 
výši 2 400,- K�, tj. celkem  3.431 000,- K� a za podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
6. odprodej pozemk� parc. �. 28/7 orná p�da o vým��e 567 m2 a parc. �. st. 302 zast. pl.       
o vým��e 228 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 294 150,- K�, tj.  370,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
7. zm�nu subjektu na stran� kupujícího �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. 
�. 629/42) o vým��e 114 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z pana xxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx na manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
 
8. odprodej pozemku parc. �. 1201/7 zastav�ná plocha o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši 14 890,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.19. 
 
9. odprodej pozemk� parc. �. st. 2479/2 zast. pl. o vým��e 392 m2 a parc. �. 185/14 ostat. pl. 
o vým��e 79 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Bytovému družstvu VBD Tabulový 
vrch 13, 15 za kupní cenu ve výši 944 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.20. 
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 255/12 orná p�da (dle GP parc. �. 255/17 orná p�da)     
o vým��e 130 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 219 758,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.21.  
 
11. odprodej pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 76 m2  v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 27 320,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.22. 
 
12. odprodej pozemk� parc. �. st. 525 zast. pl. o vým��e 141 m2, parc. �. 933/1 orná p�da    
o vým��e 128 m2 a �ást pozemku parc. �. 933/14 zahrada (dle GP parc. �. 933/15) o vým��e 
54 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc panuxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
245 268,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.23. 
 
13. darování pozemku parc. �. 389/32 ostat. pl. o vým��e 566 m2 v k. ú. Topolany                  
u Olomouce, obec Olomouc Olomouckému kraji dle d�vodové zprávy bod �. 4.24. 
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14. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 463/1 zast. pl. (dle GP parc. �. 463/3 ostat. pl.) o vým��e 
141 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví id. podíl 1/2 xxxxxxxxxxxxxxx, id. 
podíl 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxx a id. podíl 1/4 xxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 464/2 
zahrada o vým��e 161 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce s tím, že pan xxxxxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx 
uhradí statutárnímu m�stu Olomouc cenový rozdíl ve výší 18 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.25. 
 
15. darování �ástí pozemk� parc. �. 816 ostat. pl. o vým��e 6 093 m2, parc. �. 180/6 ostat. 
pl. o vým��e 63 m2 a parc. �. 813/3 ostat. pl. o vým��e 64 m2 (dle GP parc. �. 816 ostat. pl. 
o vým��e 6 220 m2), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do vlastnictví �R - �editelství 
silnic a dálnic �R dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
16. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 150/15 zahrada o vým��e      
526 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 710,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.27. 
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 999 ost. pl.             
o vým��e 2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se spole�ností INTES OLOMOUC, spol. 
s r. o. p�i kupní cen� ve výši 2 240 000,- K�, tj. 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.28. 
 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
1. souhlasit s posunutím termínu uzav�ení kupní smlouvy do 30. 6. 2011 v pr�myslové zón� 
spole�nosti EOLA s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
2. souhlasit s posunutím termínu uzav�ení kupní smlouvy do 30. 6. 2011  v pr�myslové zón� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
3. souhlasit s posunutím termínu  uzav�ení kupní smlouvy do 30. 6. 2010  v pr�myslové zón� 
spole�nosti NOEMO STEEL CZ, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 211/5 orná p�da o vým��e     
387 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o darování �ásti pozemku parc. �. 768/1 ostat. pl.      
o vým��e 54 m2 a �ásti pozemku parc. �. 770/1 orná p�da o vým��e 36 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 401/9 zahrada o vým��e    
368 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. st. 400 zastav�ná plocha           
a nádvo�í o vým��e 37 m2 a parc. �. 972/2 zahrada o vým��e 80 m2,  vše v k. ú. �ep�ín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.27. 
 
5. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej �ásti pozemku parc. �. 959/1 
ost. pl. o vým��e 5 100 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
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6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 
pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemk� parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 a parc. �. 139/36 o vým��e 803 m2, vše ost. pl.     
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 174/5 o vým��e 87 
m2 a parc. �. 139/36 o vým��e 125 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 258/4 ost. pl. o vým��e       
63 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
9. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku st. 1017 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 150 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
10. žádosti spole�nosti OPTILOG JM s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 306/17 orná p�da     
o vým��e 9 355 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4.5. 
 
11. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, 
bod programu 11, bod 32. ve v�ci nevyhov�ní žádosti o odprodej pozemku parc. �. 46/2 ost. 
pl. o vým��e 148 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 151/1 orná p�da o 
vým��e 985 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
13. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 50/20 orná p�da             
o vým��e 77 m2, �ásti pozemku parc. �. 50/1 ostatní plocha o vým��e 28 m2, �ásti pozemku 
parc. �. 48/7 ostatní plocha o vým��e 5 m2 a �ásti pozemku parc. �. 51/1 ostatní plocha         
o vým��e 498 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce za pozemky parc. �. 48/6 ostatní plocha o vým��e 28 m2, parc. �. 48/11 
ostatní plocha o vým��e 8 m2, parc. �. 48/17 ostatní plocha o vým��e 86 m2 a parc. �. 145 
ostatní plocha o vým��e 49 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
14. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 50/20 orná p�da           
o vým��e 77 m2, �ásti pozemku parc. �. 50/1 ostatní plocha o vým��e 28 m2, �ásti pozemku 
parc. �. 48/7 ostatní plocha o vým��e 5 m2 a �ásti pozemku parc. �. 51/1 ostatní plocha          
o vým��e 498 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4.8. 
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 332/8 zahrada o vým��e 150 
m2 a parc. �. 336/7 orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
16. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 207/15 orná p�da o vým��e      
1 190 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
17. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 87 ve v�ci výše 
kupní ceny u odprodeje �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/42) o 
vým��e 114 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
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18. žádosti pana xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti Metr2 building s.r.o. a spole�nosti St. 
HUBERT, s.r.o.  o odprodej �ásti pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 2 800 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.28.  
 
19. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 514/2 zahrada o 
vým��e 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
pozemku parc. �. 514/3 zahrada o vým��e 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. �. 380/130 o vým��e 5 310 m2 
a parc. �. 380/139 o vým��e 135 m2, vše orná p�da v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.4. 
 
20. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 779/3 orná p�da 
o vým��e 6 328 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem údržby prost�edí a 
výsadby zelen� pro  ve�ejnost dle d�vodové zprávy bod �. 6.5. 
 
21. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 779/3 
orná p�da o vým��e 550 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.5.  
 
22. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 779/3 
orná p�da o vým��e 1 000 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.5. 
 
23. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx       
o odprodej pozemku parc. �. 779/3 orná p�da o vým��e 6 328 m2 a parc. �. 779/2 orná p�da 
o vým��e 517 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
6.5. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 bod programu 7, bod 85 ve v�ci odprodeje pozemku 
parc. �. st. 704/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 98 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102 670,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.31. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OKR - darování technické 

infrastruktury 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nabytí technické infrastruktury do majetku m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
nám�stkyni primátora Han� Kaštilové Tesa�ové p�edloženou darovací smlouvu podepsat 
T: 3. 2. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 2. 2. 
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4 Ve�ejná zakázka �. 9001 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení zadávacího �ízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti “ archivní �íslo 
9001. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s uchaze�em ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 9002 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení zadávacího �ízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti “ archivní �íslo 
9002. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s uchaze�em ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 868 - ukon�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
postup dle varianty �. 2 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
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7 Bytové záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
 
a) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, �.b. 7 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Sladkovského 1D, Olomouc, velikosti 2+kk, �.b. 13 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1 b) 
c) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 22 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 c) 
d) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 8 se xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2 a) 
e) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 19 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2 b)  
f) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, �.b.29 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle d�vodové 
zprávy bod 2 c) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, �erná cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
 
b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Topolová 9, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 3b) 
 
c) na 1 rok s nájemcem – DPS:  
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 c) 
 
d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxx,xxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 d) 
 
e)            na 3 m�síce s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy bod 4c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Rož	avská 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b,c,d,e,f,g)   
 
3. s rozší�ením nájemních smluv a  uzav�ením nové nájemní smlouvy z d�vodu prodeje 
do osobního vlastnictví – bývalé vojenské byty: 
Xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e,f,g)  
 
4. s p�echodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 16, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6) 
 
5. s uzav�ením nájemní smlouvy na byt mimo po�adí: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 7) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
8 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se z�ízením bezúplatného v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy jízdním kolem p�es 
pozemek parc. �. 2152, ostatní plocha, ve prosp�ch budovy �. p. 156 na pozemku parc. �. st. 
194, zastav�ná plocha a nádvo�í, stojící a pozemku parc. �. st. 194, zastav�ná plocha, vše   
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – viz zákres v katastrální map� – po vypracování 
geometrického plánu bude rad� m�sta p�edloženo ke schválení p�esné zn�ní v�cného 
b�emene v�etn� jeho geometrického vyty�ení, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
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3. schvaluje 
z�ízení bezúplatného v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. 2152/2, 
ostatní plocha, ve prosp�ch pozemku parc. �. 384/4, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 1546-334/2008, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 135/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 99 m2,         
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 412/1, zahrada, o vým��e 604 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 278, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
do podílového spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu celkem 119.926,- K�, z toho za 
pozemek 119.126,- K�, náklady 800,- K�, a to ideální 1/5 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
23.985,- K�, ideální 1/5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 23.985,- K�, ideální 1/5 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 23.985,- K�, ideální 1/5 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 23.985,- K� a ideální 1/5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 23.986,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
pronájem nebytového prostoru o vým��e 39,90 m2 ve 13. NP v dom� �. p. 727 (Voskovcova 
2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spole�nosti FOFRNET spol. s r. o., za 
ú�elem skladu, doba nájmu neur�itá s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, nájemné 250,- 
K�/m2/rok, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 848/101 v dom� �. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na spole�ných �ástech domu �. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na pozemku parc. �. st. 922, 
921, 920, 851, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 70.000,- 
K�, z toho za jednotku 63.783,- K�, za pozemek 1.917,- K� a náklady 4.300,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
9. schvaluje 
zám�r prodat budovu bez �p/�e garáže na pozemku parc. �. st. 1081, zastav�ná plocha        
a nádvo�í, a pozemek parc. �. st. 1081, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� o snížení kupních cen bytových jednotek v dom� �. p. 627 (t�. Míru 135) na 
pozemku parc. �. st. 1237, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.4., varianta A 
 
11. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 12. 2008, bod 4, �ást 62, ve v�ci schválení výb�ru kupujícího na 
prodej nebytové jednotky �. 750/16 v dom� �. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/14839 na spole�ných �ástech domu �. p. 750 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. �. st. 1036, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou obálkové metody mezi 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za vyvolávací cenu 99.342,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.5. 
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12. schvaluje 
výb�r kupujícího na prodej nebytové jednotky �. 750/16 v dom� �. p. 750 (Praskova 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na spole�ných �ástech domu �. p. 750 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. �. st. 1036, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou 
obálkové metody mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za vyvolávací 
cenou 99.342,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky �. 643/20 v dom� �. p. 643 
(Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 na pozemku parc. �. st. 
818 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za cenu do 
700.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 643/20 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 819/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 819/27415 na pozemku parc. �. st. 818 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše   
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 2.003.500,- K�, toho za jednotku 1.795.752,- K�, za pozemek 204.428,- K�, 
náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky �. 135/11 v dom� �. p. 135 (�erná 
cesta 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462 na spole�ných �ástech domu �. 
p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462 na pozemku parc. �. st. 338 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, za kupní cenu 
podle p�vodních „Pravidel“, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 135/11 v dom� �. p. 135 (�erná cesta 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 577/10462 na spole�ných �ástech domu �. p. 135 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 577/10462 na pozemku parc. �. st. 338 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše    
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 753.500,- K�, toho za jednotku 747.264,- K�, za pozemek 2.736,- K�, náklady 
3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 485/13 v dom� �. p. 485 (Selské nám�stí 65) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1114/8573 na spole�ných �ástech domu �. p. 485 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. �. st. 91/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem ve výši 554.489,- K�, z toho cena za jednotku a pozemek 550.989,- K�,   
a za náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
18. schvaluje 
zám�r prodat obsazenou bytovou jednotku �. 164/4 v dom� �. p. 164 (Rooseveltova 105) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na spole�ných �ástech domu �. p. 164 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na pozemku parc. �. st. 112/6, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby 
podle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 320.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.4. 
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19. schvaluje 
zám�r prodat obsazenou bytovou jednotku  �. 163/9 v dom� �. p. 163 (Rooseveltova 107) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na spole�ných �ástech domu �. p. 163 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. �. st. 112/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby 
podle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 428.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
20. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku  �. 1021/8 v dom� �. p. 1021 (Vojanova 16) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na spole�ných �ástech domu �. p. 1021 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. �. st. 1373, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 918/6 v dom� �. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 262/2872 na spole�ných �ástech domu �. p. 918 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 262/2872 na pozemku parc. �. st. 1125/1 zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové 
zprávy bod 3.7. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 79/4 v dom� �. p. 79 (t�. Svornosti 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 684/6920 na spole�ných �ástech domu �. p. 79 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 684/6920 na pozemku parc. �. st. 109 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše     
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové 
zprávy bod 3.8. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 58/12 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 504/15513 na spole�ných �ástech domu �. p. 79 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. �. st. 501/3 zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 630/7 v dom� �. p. 630, 631 (Zikova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/27510  na spole�ných �ástech domu �. p. 79 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. �. st. 923, 929, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, 
dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky  �. 421/4 v dom� �. p. 419, 420, 421 (�ezá�ova 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 464/41328 na spole�ných �ástech domu �. p. 419, 420, 
421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 464/41328 na pozemku parc. �. st. 546, 547, 
548 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v majetku statutárního 
m�sta Olomouce. dle d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 1173/5 v dom� �. p. 1173 (Dukelská 19) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 725/9511 na spole�ných �ástech domu �. p. 1173 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 725/9511 na pozemku parc. �. st. 1071/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
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d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 196/4 v dom� �. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na spole�ných �ástech domu �. p. 196 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. �. st. 1322, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 3.13. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA N
MECKÉHO �ÁDU, spol. s r. o., ve v�ci prodeje bytové 
jednotky �. 693/12 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
882/63880 na spole�ných �ástech domu �.p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
882/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k.ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu 217.392,- K�, z toho za jednotku 208.872,- K�, za 
pozemek 7.521,- K�, náklady 999,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.14. 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 33 v dom� �. p. 722  
(Voskovcova 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. �. st. 
800, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 3.15. 
 
30. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení bytové jednotky  �. 872/1 v dom� �. p. 872 
(Masarykova 23) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 872 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na 
pozemku parc. �. st. 942, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
za p�vodn� nabídnutou kupní cenu 192.509,- K� plus investice vložené p�ed prodejem do 
oprav spole�ných �ástí domu Správou nemovitostí Olomouc, a. s. a též za podmínek 
uvedených pod body 5, 7, 8, 9 a 10 nabídky statutárního m�sta ze dne 16. 10. 2003, tj. 
zejména proinvestování �ásti kupní ceny do oprav spole�ných �ástí domu, dle d�vodové 
zprávy bod 4.1. 
 
31. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 28. 04. 2008, bod 8 , �ást 34, ve v�ci schválení prodeje bytové 
jednotky �. 872/1 v dom� �. p. 872 (Masarykova 23) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
11459/120075 na spole�ných �ástech domu �. p. 872 a se spoluvlastnickým podílem             
o velikosti 11459/120075 na pozemku parc. �. st. 942, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše        
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
2.703.500,- K�, z toho za jednotku 2.656.097,- K�, za pozemek 43.903,- K� a náklady 
3.500,- K�. 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 872/1 v dom� �. p. 872 (Masarykova 23) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 11459/120075 na spole�ných �ástech domu �. p. 872 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na pozemku parc. �. st. 942, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 1.353.500,- K�, z toho za jednotku 1.306.097,- K�, za pozemek 43.903,- K� a 
náklady 3.500,- K�. 
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33. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení bytové jednotky �. 112/9 v dom� �. p. 
112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  650/6180 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 650/6180 na pozemku 
parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
34. schvaluje 
uznání faktur, dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
35. schvaluje 
odklad 5 splátek v celkové výši 46.167,- K�  do 15. 7. 2010 za bytovou jednotku �. 490/7 
(Peka�ská 11) ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z d�vodu sloužení investic na 
opravy ve spole�ných �ástech domu, dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
36. souhlasí 
s proplacením faktur u byt�, které z�stávají v majetku statutárního m�sta Olomouce               
v domech, kde byly byty prodány nájemc�m, dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Rozpo�tové zm�ny roku 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2009 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2009 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2009 dle d�vodové zprávy - �ást A, 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2009 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
rozpo�tové zm�ny roku 2009 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Bezbariérová Olomouc 2009 - žádost o dotaci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
podání žádostí o dotaci z rozpo�tu SFDI na rok 2009 na realizaci bezbariérové trasy J 
(Projekt 1) a zpracování projektové dokumentace trasy N (Projekt 2) 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle d�vodové zprávy bodu 3.1  
 
4. ukládá 
podepsat dle d�vodové zprávy bodu 2 prohlášení o zajišt�ní vlastních finan�ních prost�edk�  
T: 24. 2. 2009 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
11 Moravská cyklotrasa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bod� C) 1 a C) 2 dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru zajistit rozpo�tovou zm�nu dle bodu C) 3 a p�ílohy �. 2 d�vodové 
zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Chodníky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením projektové p�ípravy akcí dle bodu A 1, 6, 9, 10, 14, 15 p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zahájit projektovou p�ípravu akcí dle bodu A 1, 6, 9, 10, 14, 15 p�edložené 
d�vodové zprávy 
T: 16. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 



 23

 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
13 Korunní pevn�stka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zadáním projektové dokumentace p�ímému zhotoviteli dle textu d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
14 Smlouvy s obcemi na rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí p�ísp�vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle p�ílohy �. 1 této 
d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh obecného zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
obecné zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí p�ísp�vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
15 Smlouva se spole�ností S.O.S. a.s. Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy se spole�ností S.O.S. akciová spole�nost, Olomouc na ostrahu areál� 
bývalých kasáren Olomouc Ne�edín a letišt� Ne�edín na dobu 1 roku 
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3. ukládá 
podepsat upravenou smlouvu 
T: 3. 2. 2009 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh na za�azení do nekrytých požadavk� 
T: 3. 2. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
16 Dodatek �. 26 ke smlouv� s TSMO,a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení dodatku �. 26 ke Smlouv� k zabezpe�ení ve�ejn� prosp�šných služeb ve m�st� 
Olomouce se spole�ností TSMO,a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek �. 26 
T: 3. 2. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
17 Dodatek Veolia Transport Morava, a.s. - smluvní jízdné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �.1 ke smlouv� o poskytování p�epravy �len�m Zastupitelstva m�sta Olomouce, 
zam�stnanc�m Magistrátu m�sta Olomouce, držitel�m karty AutoGard, p�íslušník�m Policie 
�R O� Olomouc, p�íslušník�m Vojenské policie A�R v Olomouci a strážník�m M�stské 
policie Olomouc v rámci zóny 71 IDSOK dle p�ílohy �. 1 této d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek �.1 ke smlouv� o poskytování p�epravy �len�m Zastupitelstva m�sta 
Olomouce, zam�stnanc�m Magistrátu m�sta Olomouce, držitel�m karty AutoGard, 
p�íslušník�m Policie �R O� Olomouc, p�íslušník�m Vojenské policie A�R v Olomouci a 
strážník�m M�stské policie Olomouc v rámci zóny 71 IDSOK 
T: 3. 2. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
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P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
18 Ozna�ení vlastníka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle upravené d�vodové zprávy - bod A. 
 
3. ukládá 
odboru dopravy postupovat p�i vydávání stanovisek dle bodu B. d�vodové zprávy 
T: dle d�vodové zprávy 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
19 Audit p�íjmu, evidence a vy�izování petic a stížností 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy 37/2008 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy 37/2008 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí stavebního odboru 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
20 Audit povolování a provozu hracích automat� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy 39/2008 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
21 IPRM-tématický 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování IPRM dle bodu 2. d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem p�ípravy tématického IPRM dle bodu 3. d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
22 Návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2009 dle bodu II. d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�et jednotlivých díl�ích projekt� M�stského programu prevence kriminality na rok 2009 
dle bodu II.e. d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2009 ke schválení 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
5. schvaluje 
poskytnutí zálohy ve výši 50 tis.K� na projekty o.s.P-centrum: "D�tské denní centrum", "P-
centrum-programy všeobecné a selektivní primární prevence" dle bodu II.c. d�vodové zprávy 
  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 



 27

 
23 Parkovišt� Hynaisova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem pozemk� parc. �. 868/12 ostat. pl.  o vým��e 2 980 m2, parc. �. 868/13 ostat. pl.     
o vým��e 1 509 m2, parc. �. 866/6 ostat. pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ostat. pl.           
o vým��e 20 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemk� parc. �. 73/13 ostat. pl.    
o vým��e 142 m2, parc. �. 73/6 ostat. pl. o vým��e 583 m2 a �ásti pozemku parc. �. 148/3 
ostat. pl. o vým��e 10 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc se spole�ností Namiro 
s. r. o., za podmínek dle d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje 
ZMO schválit uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �.  868/12 
ostat. pl. o vým��e 2531 m2, parc. �. 868/13 ostat. pl. o vým��e 1365 m2 vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemk� parc. �. 73/13 ostat. pl. o vým��e 127 m2 a parc. �. 
73/6 ostat. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc se spole�ností 
Namiro s. r. o., za podmínek dle d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo užívání parkovacích stání                    
v polyfunk�ním objektu s podzemními garážemi na �ásti pozemk� parc. �. 868/12 ostat. pl., 
parc. �. 868/13 ostat. pl., parc. �. 866/6 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na 
�ásti pozemk� parc. �. 73/13 ostat. pl. a parc. �. 73/6 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce, za podmínek dle d�vodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo užívání 
parkovacích stání v polyfunk�ním objektu s podzemními garážemi na �ásti pozemk� parc. �. 
868/12 ostat. pl., parc. �. 868/13 ostat. pl., parc. �. 866/6 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a na �ásti pozemk� parc. �. 73/13 ostat. pl. a parc. �. 73/6 ostat. pl., vše        
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce, za 
podmínek dle d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo umíst�ní a provozování rampy na 
pozemku parc. �. 73/6 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Namiro s.r.o. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo umíst�ní 
a provozování rampy na pozemku parc. �. 73/6 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Namiro s.r.o. 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 24. 
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24 Odborné komise RMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu, nového �lena a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 3. 2. 2009 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 26. 
 
 
 
25 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení p�ísp�vk� v oblasti sportu dle upravené d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových 
zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vk� dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v souladu      
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouce 
T: 24. 2. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
p�edložit p�ísp�vky nad 50 000,- K� dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy ZMO ke schválení  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 27. 
 
 
 
26 Zahrani�ní kontakty - plán na rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
plán zahrani�ních aktivit na rok 2009 dle d�vodové zprávy v�etn� zp�sobu jeho financování 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 28. 
 
 
 
27 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vku dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 29. 
 
 
 
28 Žádost o poskytnutí p�ísp�vku 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vku ob�anskému sdružení Jošt Moravský dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle p�ílohy �. 3 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 30. 
 
 
 
29 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú�ady  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
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30 Žádost o povolení k vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
31 Žádost Okresního soudu v Olomouci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
32 Prom�nné dopravní zna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výb�r lokality k instalaci dopravního zna�ení dle bodu 2 DZ 
 
3. schvaluje 
zahájit výb�rové �ízení na dodání dopravního zna�ení dle specifikace v bodu 3 DZ 
 
4. schvaluje 
zp�sob financování dle bodu 6 DZ 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
33 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 2 "Podpisového �ádu 

statutárního m�sta Olomouce" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek �. 2  "Podpisového �ádu statutárního m�sta Olomouce" dle p�edložené d�vodové 
zprávy s ú�inností od 1. 2. 2009 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
 
 
 
34 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 1 vnit�ního p�edpisu 

"Cestovní náhrady" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 1 vnit�ního p�edpisu "Cestovní náhrady" dle p�edložené d�vodové zprávy     
s ú�inností od 1. 2. 2009 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 1. 
 
 
 
35 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 1 "Vnit�ního p�edpisu pro 

zap�j�ování služebních vozidel Magistrátu m�sta Olomouce k 
soukromým ú�el�m" 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 1 "Vnit�ního p�edpisu pro zap�j�ování služebních vozidel Magistrátu m�sta 
Olomouce k soukromým ú�el�m" dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 2. 2009 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 2. 
 
 
 
36 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 5 "Organiza�ního �ádu 

Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek �. 5 "Organiza�ního �ádu Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie Olomouc" 
dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 2. 2009 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 3. 
 
 
 
37 Dvo�ák�v sál 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
výpov�� z nájmu nebytového prostoru o vým��e 155,4 m2  ve 2. NP objektu Slovenská 5 
(Dvo�ák�v sál) pronajatého Moravskému divadlu Olomouc 
 
2. schvaluje 
pronájem nebytového prostoru o vým��e 155,4 m2 ve 2. NP objektu Slovenská 5 (Dvo�ák�v 
sál) Moravskému divadlu Olomouc, Baletnímu studiu Moravského divadla a BoDo centru na 
dobu ur�itou 29 dn� za nájemné ve výši 15,- K�/m2/rok, když p�ílohou nájemní smlouvy bude 
rozpis využívání nebytového prostoru nájemci, zpracovaný �editelem Správy nemovitostí 
Olomouc, a.s. Ing. Zelenkou 
 
3. schvaluje 
zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 155,4 m2  ve 2. NP (Dvo�ák�v sál) objektu 
Slovenská 5. 
 
4. ukládá 
p�ipravit smluvní rámec p�edstavení Baletního studia v MDO 
T: 24. 2. 2009 
O: �editel Moravského divadla Olomouc 
 
5. ukládá 
p�edložit prezentaci studie pro vybudování �inoherní zkušebny v podkroví MDO 
T: 3. 2. 2009 
O: �editel Moravského divadla Olomouc 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
 
38 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzav�ením smlouvy o poskytování právní pomoci dle d�vodové zprávy 
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2. ukládá 
podepsat smlouvu dle d�vodové zprávy 
T: 3. 2. 2009 
O: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 37. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Martin Novotný v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík v. r.  
1. nám�stek primátora 

 


