
 

USNESENÍ 
 

z 70. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7. 4. 2009  
 
 
Poznámka:  

- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Kontrola usnesení RMO a  ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 7. 4. 2009 dle upravené části A) 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout pozemky parc. č. 306/17 orná půda o výměře 9 355 m2 a parc. č. 308/1 
ostat. pl. o výměře 410 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
Stavitelství Pospíšil s.r.o. – rozšíření účelu nájmu o provozování stavební výroby - 
zámečnictví  a tesařství dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře     
6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
3. záměr odprodat objekt č. p. 897, č. o. 5 s pozemkem parc. č. st. 1053 zast. pl. o výměře 
503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – (PS Svornosti A) dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 
 
4. bezúplatné věcné břemeno obsahujícího právo energetického věcného břemene k budově 
v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, 
vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení 
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zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci               
a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů   
a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 
5. úplatné věcné břemeno obsahujícího právo energetického věcného břemene k budově      
a pozemku v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže), modernizace zabezpečovacích           
a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve 
smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
6. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1098 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2    
v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. o výměře  60 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. o výměře 195 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
9. záměr darovat pozemky parc. č. 1092/1 o výměře 3 601 m2, parc. č. 1092/2 o výměře       
3 099 m2, parc. č. 1092/3 o výměře 933 m2, parc. č. 1093/2 o výměře 227 m2, parc. č. 
1093/6 o výměře 228 m2, parc. č. 1093/7 o výměře 91 m2, parc. č. 1093/8 o výměře 23 m2, 
parc. č. 1093/9 o výměře 70 m2, parc. č. 1093/10 o výměře 1 080 m2, parc. č. 1093/11          
o výměře 741 m2, parc. č. 1093/12 o výměře 2 836 m2, parc. č. 1093/13 o výměře 1 156 m2 
a parc. č. 1093/14 o výměře 45 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky       
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Samotišky dle důvodové 
zprávy bod č. 1.8. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2  zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
11. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 75/3 zahrada o výměře cca 125 m2     
v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
12. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře cca 160 m2     
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
13. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře cca 80 m2      
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 600/3 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře  282 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
16. záměr odprodat část pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
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17. záměr odprodat pozemek parc. č. 453/2 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/2) o výměře        
83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
18. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené                       
s příspěvkovou organizací Správou lesů města Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení 
předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/2)              
o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
19. záměr odprodat část pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. o výměře 286 m2 v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
20. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. o výměře cca 2 m2   
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.17.  
 
21. záměr pronajmout části pozemku parc.  č. 1320/1 ostat. pl. o celkové výměře 163 m2       
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
22. předběžný záměr odprodat část pozemku  parc. č. 1320/1 ostat. pl. o výměře 75 m2       
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc.  Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.19.  
 
23. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 74 ost. pl. o výměře       
15 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.12. 
 
24. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1141 ost. pl. o výměře 
193 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx , dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
 
25. doplnění smluvních podmínek u pronájmu části  pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 
2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
26. pronájem pozemků parc. č. 1446/1 ostat. pl. o výměře 2 362 m2 a parc. č. 1454 ostat. pl. 
o výměře 1 001 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx ideální podíl 506/10000, pana xxxxxxxxxx ideální podíl 
2193/10000, společnosti Coleman S.I., a.s. ideální podíl 4749/10000 a společnosti Galika 
CZ, spol. s r.o. ideální podíl 2552/10000 statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.15. 
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemku parc. č. 401/18 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky dle důvodové zprávy – rozšíření 
pozemků dotčených věcným břemenem dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  vodovodního 
řadu DN 800  včetně elektrického připojení  na čerpadlo na  pozemku parc. č. 905/80 orná 
půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
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29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č.  151/2  ostat. pl.  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č.  151/2  ostat. pl.  v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.20. 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 116/17 ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
32. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/17 ostat. pl. v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabelů na pozemku parc. č. 1072 ostat. pl.  v  k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabelů na pozemku parc. č. 1072 ostat. pl.  v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 74 ostat. pl., parc. č. 19/1 ostat. pl., parc. č. 19/3 ostat. pl., 
parc. č. 19/4 ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a  parc. č. 121/9 ostat. 
pl. v  k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 74 ostat. pl., parc. č. 
19/1 ostat. pl., parc. č. 19/3 ostat. pl., parc. č. 19/4 ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc a  parc. č. 121/9 ostat. pl. v  k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 451/15 orná půda v  k. ú. Tovéř, obec Tovéř ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 451/15 orná půda v  k. ú. 
Tovéř, obec Tovéř ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.24. 
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
vedení NN na pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl.  a parc. č. 311/2 ostat. pl., vše  k. ú. 
Nedvězí, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.25. 
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40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl.  a parc. 
č. 311/2 ostat. pl., vše  k. ú. Nedvězí, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 723/10  ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
42.  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 723/10  ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.26.  
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování STL 
plynovodu a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 331/2 ostat. pl., parc. č. 373 ostat. 
pl. a parc. č. 298/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování STL plynovodu a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 331/2 
ostat. pl., parc. č. 373 ostat. pl. a parc. č. 298/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 911 lesní pozemek v k. ú. Grygov, obec Grygov ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 911 lesní pozemek           
v k.  ú. Grygov, obec Grygov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.28. 
 
47. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení včetně příslušenství na pozemcích parc. č. 185/33, parc. č. 185/34, parc. č. 185/35, 
parc. č. 185/36, parc. č. 185/37, parc. č. 185/38, parc. č. 185/40, parc. č. 185/41, parc. č. 
185/44, parc. č. 185/45 a parc. č. 185/46, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
řádu na pozemcích parc. č. 235/25, parc. č. 235/26, parc. č. 235/39, vše orná půda, vše         
v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
49. poskytnutí jako výpůjčky nebytových prostor o výměře 151,22 m2 v 2. NP v objektu obč. 
vybavenosti, budova bez čp/če, MŠ Náves Svobody č.o. 38, na pozemku parc. č. 394 zast. 
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Knihovně města Olomouce příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
50. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku  parc. č. 306/19 orná půda           
o výměře 1 460  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.11.  
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51. vyřazení pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z katalogu ploch pro bydlení dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
52. záměr přidělit místo pro umístění pojízdného prodejního stánku pro prodej občerstvení     
v ulici Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží od 1. 4. 2009 do              
31. 12. 2009 panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do                 
31. 10. 2009 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 
31. 10. 2010 při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 
499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 
 
2. s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny společností Moravel a. s.  na 90 dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
3. s poskytnutím slevy z nájemného v celkové výši 58 695,- Kč  z důvodu rekonstrukce 
domu, nájemci RK Invest s.r.o., v nebytových prostorech o výměře 731,14 m2  v domě Horní 
náměstí č.o. 21, č.p. 433 na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.   
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1320/1 ostat. 
pl. o výměře 103 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
2. společnosti ABA CZ SOLAR, o. s. o pronájem pozemků část parc. č. 265/5 orná půda         
o výměře 47 654 m2, část parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 2 479 m2, část parc. č. 
589/5 ostat. pl. o výměře 150 m2 a část parc. č. 265/8 ostat. pl. o výměře 13 093 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
3. manželů xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 24. 2. 2009, bod programu 2, bod 
4.6 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. 
č. 324/12 ostatní plocha o výměře 1 117 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manželů xxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 351/22 orná půda o výměře 1 663 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
4. paní xxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č.  392/23 o výměře 46 m2 a parc. č. 
392/26 o výměře 18 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.5. 
 
5. společnosti  LOREKA czech s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 79/30 ostat. pl.         
o výměře  1 m2 v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
6. společnosti ARES CZ s.r.o. o pronájem větrací šachty u podzemního parkoviště na části 
pozemku parc. č. 624/18 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
7. společnosti FOREGA s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 959/17 o výměře 487 m2     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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8. společenství pro dům Třída Kosmonautů 1065/22, 1066/24, 1067/26, 1068/28, 1069/30, 
1070/32, 1071/34, Olomouc – Hodolany o udělení souhlasu s vydlážděním části pozemku 
parc. č. 298 ostat. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9.  
 
9. o prodloužení doby nájmu o 21 dní nájemce RK Invest s.r.o., v nebytových prostorech      
o výměře 731,14 m2  v domě Horní náměstí č.o. 21, č.p. 433 na pozemku parc. č. 372 v k.ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.   
 
10. o poskytnutí náhrady a ušlého zisku v celkové výši 793 800,- Kč a nenavyšování 
nájemného o inflační koeficient nájemci RK Invest s.r.o., v nebytových prostorech o výměře 
731,14 m2  v domě Horní náměstí č.o. 21, č.p. 433 na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.   
 
11. společnosti K-stav stavební a.s. a pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 132/23 
ost. pl. o výměře 15 113 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8. 
 
12. společnosti NTRO–INVEST, s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 132/23 ost. pl.      
o výměře  12 386 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.8.  
 
4. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou dne 18.3.2009 mezi paní xxxxxxxxxx, jako 
prodávající a společností JAKUB-OBUV s.r.o., se sídlem Hodolanská 734/28, Olomouc, jako 
kupujícím, k nebytovému prostoru o výměře 95,00 m2 v domě Školní č.o. 1, č.p. 203 na 
pozemku parc. č. 629, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.3.   
 
2. důvodovou zprávu bod č. 4.15.  
 
5. uděluje 
souhlas panu xxxxxxxxxx s využitím části pozemku parc. č. 531/1 ost. pl. o výměře       350 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, pro umístění zábavního lunaparku za podmínek 
dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 27. 1. 2009 bod programu 2, bod 2.3. ve věci nevyhovění žádosti 
pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o pronájem části  pozemku parc. č. 600/3 ostat. pl. o 
výměře 15 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.13.  
 
2. část usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu 2, bod č. 1.9 ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování stávající 
dešťové kanalizace na pozemku parc. č. st. 525 zast. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
3. usnesení RMO ze dne 8. 4. 2008, bod 2, bod programu 2.12. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního řádu na 
pozemcích parc. č. 235/25, parc. č. 235/26, parc. č. 235/39, vše orná půda a  parc. č. 536/1 
ost. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 5/8 , parc. č. 5/12 a parc. č. 5/21, vše ost. 
pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
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4. část usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod programu 2, bod 2.22. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 536/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
5. usnesení RMO ze dne 3. 2. 2009, bod programu 23, bod 4.3. ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku  parc. č. 306/19 orná 
půda o výměře 1 460  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši  2 192 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 161 o výměře 17 m2 a parc. č. 1927/2 o výměře     
113 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 846 orná půda o výměře 932 m2, parc. č. 853 orná 
půda o výměře 919 m2 a parc. č. 841 orná půda o výměře 959 m2, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku  parc. č. 306/19 orná půda   
o výměře 1 460  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 1 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
4. směnu části pozemku parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za  část pozemku  parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře 12 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní 
xxxxxxxxxx uhradí náklady ve výši 13 639,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.  
 
5. směnu části pozemků parc. č. 209/3  o výměře 99 m2, parc. č. 208/3  o výměře  215 m2,  
parc. č. 207/3  o výměře  385 m2 a část parc. č. 207/2 o výměře 416 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Reala consulting s.r.o. za části pozemků 
parc. č. 558/1 o výměře 621 m2 a parc. č. 557 o výměře  130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost Reala 
consulting s.r.o. uhradí náklady ve výši 16 139,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.  
 
6. odprodej částí pozemků parc. č. 1650/9 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 2 231 m2, část 
parc. č. 1650/10 orná půda (dle GP díl „i“) o výměře 133 m2, část parc. č. 1651/3 orná půda 
(dle GP díl „h“)  o výměře 26 m2, část parc. č. 1651/4 orná půda (dle GP díl „g“) o výměře 
260 m2, část parc. č. 1647/2 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 133 m2, část parc. č. 1647/6 
orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 139 m2, část parc. č. 1650/12 ostat. pl. (dle GP díl „j“)    
o výměře 500 m2, část parc. č. 1961/1 ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře 404 m2 a pozemek 
parc. č. 1649/2 zast. pl. o výměře 1 304 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti STOMIX Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 795 500,- Kč za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 401/6 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 2 880,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.16.  
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 56 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
9. odprodej pozemků parc. č. 134 travní porost o výměře 106 m2 a parc. č. 135 ostat. pl.      
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o výměře 40 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 123 080,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 1062/72 ostat. pl. o výměře 9 m2 (dle GP parc. č. 
1062/96), částí pozemku parc. č. 1086/12 ostat. pl. o výměře 216 m2 (dle GP parc. č. 
1086/40, parc. č. 1086/41, parc. č. 1086/42, parc. č. 1086/43, parc. č. 1086/44, parc. č. 
1086/45), části pozemku parc. č. 1086/16 ostat. pl. o výměře 36 m2 (dle GP parc. č. 
1086/46), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní 
cenu ve výši 226 580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 466/8 orná půda (dle GP parc. č. 466/90) o výměře      
630 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 72 
178,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.20.  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 43 210,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.21. 
 
13. odprodej části pozemků parc. č. 611/3 o výměře 17 m2 a parc. č. 620 o výměře 353 m2, 
vše zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši   225 
382,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 70 773,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 
15. odprodej pozemku parc. č. 434/8 zast. pl. o výměře 93 m2 a části pozemku parc. č. 
434/7 zahrada o výměře 508 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx      
za kupní cenu ve výši 390 650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24. 
 
16. odprodej pozemku parc. č. 628 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Holice                     
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 723/1 orná půda            
o výměře 569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve 
výši 800,- Kč/m2, tj. celkem 455 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. o odprodej částí pozemků parc. č. 1320/1 
o výměře 376 m2  a parc. č. 1323 o výměře 70 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
2. žádosti společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 
ostat. pl. o výměře 103 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
3. žádosti xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1857/78 orná půda o výměře 2 224 m2 v  
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc.  č. 1255/2 orná půda o 
výměře 1 000 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
 
5. žádosti společnosti SOLVIT, s. r. o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 
programu 5, bod 3 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti společnosti 
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SOLVIT, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 1567 ost. pl. o  výměře 970 m2, parc. č. 1570 
ost. pl. o výměře 1 421 m2,  parc. č. 1539/3 ost. pl. o výměře 313 m2, parc. č. 1571 orná 
půda o výměře 25 744 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 (dle GP parc. č. 1568/1) orná 
půda o výměře 68 857 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 275 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře  39 m2, parc. č. 276 ostatní plocha  o výměře   2 534 m2, vše v  k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha       o 
výměře 120 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha            o 
výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
9. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 255/1 orná půda o výměře 3 
358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
10. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 66 ostat. pl. o výměře 500 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
11. žádosti společnosti Stavitelství Pospíšil s. r. o., společnosti K-stav stavební a.s. a pana 
xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 132/23 ost. pl. o výměře 15 113 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.  
 
12. žádosti společnosti NTRO–INVEST, s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 132/23 ost. 
pl. o výměře  12 386 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.8.  
 
13. žádosti společnosti Autodohnal spol. s r. o. o odprodej pozemku parc. č. 185/1 travní 
porost o výměře 946 m2 a pozemku parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.27.  
 
14. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 380/136 ostat. pl.  o výměře 165 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
16. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 
650 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
17. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
18. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 670/34 o výměře 562 m a parc. č. 
670/38 o výměře 572 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
19. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č.  11 zahrada o výměře 709 m2 v k. 
ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 12 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ost. pl. o výměře cca 6 m2 v k. 
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ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 70 ve věci schválení směny části 
pozemku parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní xxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxx uhradí 
cenový rozdíl ve výši 2 720,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 70 ve věci schválení směny části 
pozemků parc. č. 209/3  o výměře 99 m2, parc. č. 208/3  o výměře  215 m2,  parc. č. 207/3  
o výměře  385 m2 a část parc. č. 207/2 o výměře 416 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Reala consulting s.r.o. za části pozemků parc. č. 558/1     
o výměře 621 m2 a parc. č. 557 o výměře  130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost Reala consulting 
s.r.o. uhradí cenový rozdíl ve výši 306 800,- Kč + náklady ve výši 29 778,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.12.  
 
10. schvaluje 
1. pronájem pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl.          
o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
2. doplnění smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 1721/16 ost. pl.              
o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 ost. pl.            
o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 ost. pl.            
o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MEKOS 
GROUP a.s. dle dodatku důvodové zprávy bod č. 4.2.   
 
3. doplnění smluvních podmínek u  pronájmu pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 
792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
11. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxx o pronájem  pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 
978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 
269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc         
s paní xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 3 000,- Kč/m2, tj. 2 124 000,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
2. smluvní podmínky při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. 
č. 1721/16 ost. pl. o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 
1721/18 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 
1721/35 ost. pl. o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
společností MEKOS GROUP a.s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 706 300,- Kč 
dle dodatku důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
3. smluvní podmínky při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 
1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 277.200,- Kč 
dle dodatku důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx  a paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada            o výměře 
269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
14. nesouhlasí 
se záměrem pronajmout nebytový prostor o výměře 12,24 m2 v 3. NP v domě Dolní náměstí 
č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dotčené části pozemků parc.č. 219/1 vodní 
plocha, parc.č. 219/2 vodní plocha, oba pozemky v k. ú. Bělidla, parc.č. 853 vodní plocha      
v k. ú. Hodolany a parc.č. 1473 vodní plocha v k. ú. Chválkovice, vše v obci Olomouc, které 
jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p. 
a to za úplatu ve výši dle důvodové zprávy 
a  
současně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které 
bude spočívat v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu             
v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to na 
pozemcích  parc.č. 219/1 vodní plocha, parc.č. 219/2 vodní plocha, oba v k. ú. Bělidla, 
parc.č. 853 vodní plocha v k. ú. Hodolany a parc.č. 1473 vodní plocha v k. ú. Chválkovice, 
vše v obci Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Moravy, s. p. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti cyklostezky za 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku parc.č. 123/11 ostatní plocha, silnice   
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc (silnice číslo II/448), který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,     
a to za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na část pozemku parcela č. 147/13 orná půda o velikosti 188 m2 
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě 
Pozemkového fondu ČR za část pozemku parcela č. 147/37 orná půda o velikosti 188 m2     
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc. Směna bude realizována s cenovým doplatkem, dle bodu číslo 3 předložené 
důvodové zprávy. 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 790/5 orná půda o výměře 1906 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc a parc.č. 1678/67 orná půda o výměře 9 m2 v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc, oba pozemky ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 700,- Kč/m2, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování podzemního 
kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 1697/12 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, ve vlastnictví BALPO, družstvo Olomouc a věcného břemene vstupu              
a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním uvedené kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za 
úplatu ve výši 28.865,- Kč, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemku parc.č. 1697/20 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve 
vlastnictví společnosti OLBENA akciová společnost a věcného břemene vstupu a vjezdu na 
tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním 
uvedené kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno bezúplatně a na dobu neurčitou, dle bodu 
číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemku parc.č. 1697/11 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,         
ve společném jmění manželů pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx a věcného břemene 
vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním kanalizačního vedení. Věcné břemeno je zřizováno bezúplatně a na dobu 
neurčitou, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování podzemního 
kanalizačního potrubí na pozemcích parc.č. 1678/58 orná půda, parc.č. 1687/3 ostatní 
plocha, parc.č. 1687/4 ostatní plocha, parc.č. 1687/5 ostatní plocha, parc.č. 1688/1 orná 
půda, parc.č. 1689/2 orná půda, parc.č. 1690/2 orná půda, všechny pozemky v k. ú. Holice   
u Olomouce, obec Olomouc, ve společném jmění manželů pana xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxx a věcného břemene vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti             s 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním uvedeného kanalizačního 
potrubí. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
150.000,- Kč, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Sv. Kopeček, ul. Darwinova - rekonstrukce 
komunikace a zatrubnění stávajícího příkopu“ na pozemku parc.č. 1346/1 lesní pozemek        
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem 
státu Lesy České republiky, s. p., dle bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 157/1 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 2 m2 s  manželi xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové 
mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1060,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 
10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 6/2 zahrada v katastrálním území 
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Bělidla, obec Olomouc o velikosti 30 m2 s paní xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové mapy, 
aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 830,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 11 
předložené důvodové zprávy. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 158/3 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 27 m2 s manžely xxxxxxxxxx , a to za cenu dle cenové 
mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1060,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 
12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 157/4 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 14 m2 s manžely xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové 
mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1060,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 
13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 156/2 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 23 m2 s paní xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové mapy, 
aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 830,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 14 
předložené důvodové zprávy. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k části pozemku parc.č. 416/9 orná půda             
o velikosti cca 800 m2 v katastrálním území Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle bodu číslo 15 předložené důvodové 
zprávy. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 154/2 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 4 m2 s panen xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové mapy, 
aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 830,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 16 
předložené důvodové zprávy. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 5/1 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 27 m2 s paní xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové mapy, 
aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 17 
předložené důvodové zprávy. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 158/1 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc o velikosti 37 m2 s paní xxxxxxxxxx, a to za cenu dle cenové mapy, 
aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 18 
předložené důvodové zprávy. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parcela č. 1406/1 ostatní plocha, silnice             
o velikosti 3.744 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje a správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle 
bodu číslo 19 předložené důvodové zprávy. 
 
21. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby se společností SMP Net, s. r. o. k pozemkům parcela č. 429/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela č. 429/4 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 540/62 ostatní plocha, 
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ostatní komunikace, parcela č. 557 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 615/14 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 615/15 ostatní plocha, ostatní komunikace a parcela č. 
615/19 ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním území Neředín, obec Olomouc       
a ve vlastnictví statutárního města Olomouc, kdy obsah věcného břemene bude spočívat       
v umístění a provozování plynárenských zařízení na uvedených pozemcích a v právu 
vstupovat a vjíždět na tyto v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami                   
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, dle bodu číslo 20 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr prodat dle geometrického plánu č. 1747-1119/2009 pozemek parc. č. st. 70/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře díl ,,a“ + ,,b“ = 30 m2, a  nově vzniklý a označený 
pozemek parc. č. 55/3, zahrada, (oddělená část z pozemku parc. č. 55/2, zahrada), o výměře 
56 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej podílu o velikosti 6/146736 na pozemku parc. č. st. 1225, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 291 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 1,- Kč,  dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Českou spořitelnou na 
pozemek označený geometrickým plánem č. 965-221/2008 jako pozemek parc. č. st. 400/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za 
kupní cenu celkem 140.000,- Kč, dle návrhu kupní smlouvy zaslaném Českou spořitelnou, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
4. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 12. 2008 bod 4, část 38, ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit prodej budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 
377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, společnosti HOTEL LAFAYETTE, s. r. o., za kupní cenu 40.000.000,- Kč, z toho 
za budovu 35.065.150,- Kč, za pozemek 4.934.850,- Kč,  dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 12. 2008 bod 4, část 39, ve věci schválení změny nájemních smluv 
u nebytových prostor v budově č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku 
parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na dobu určitou tři roky, a uložení náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi 
zajistit tuto úpravu nájemních smluv před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 12. 2008 bod 4, část 40, ve věci schválení změny nájemních smluv 
u bytů v budově č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na dobu neurčitou a uložení náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto úpravu 
nájemních smluv před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 bod 7, část 58, ve věci schválení záměru prodat budovu č. 
p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha    
a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit 
ponechání budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 
377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 ve věci 
prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti HOTEL LAFAYETTE s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. 
Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří,            
o výměře 985 m2, popřípadě nebytových prostor v budově č. p. 411, 415, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti EGLON, s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – 
Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, 
popřípadě odkoupení pronajaté nebytové prostory v budově č. p. 411, 415 vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytů a nebytových prostor ve věci prodeje jednotlivých bytů a nebytových 
prostor v budově č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat svém usnesení ze dne 15. 12. 2008 bod 9, část 29, ve věci schválení prodeje budovy č. 
p. 133 s pozemkem parc. č. st. 195, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 158/3, 
zahrada, vše k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, paní xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 754.956,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene: 
–  práva vedení podzemního potrubí pro odběr pitné vody přes pozemek parc. č. 194/2, lesní 
pozemek,  
–  práva  odběru pitné vody ze studny umístěné na pozemku parc. č. 194/2, lesní pozemek,  
ve prospěch pozemku parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, budovy č. p. 2 na pozemku 
parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, stojící, pozemku parc. č. 10, zahrada, pozemku 
parc. č. 6, zahrada, a pozemku parc. č. 9/2, zahrada, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008 bod 9, část 30, ve věci schválení prodeje budovy č. p. 2     
s pozemkem parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,  pozemku parc. č. 10, zahrada,  
pozemku parc. č. 6, zahrada,  a pozemku parc. č. 9/2, zahrada,  vše v k. ú. Mutkov, obec 
Mutkov, okres Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši  842.707,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.3. 
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15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 2 s pozemkem parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře      
1228 m2, pozemku parc. č. 10, zahrada, o výměře 256 m2, pozemku parc. č. 6, zahrada,      
o výměře 447 m2, a pozemku parc. č. 9/2, zahrada, o výměře 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, 
obec Mutkov, okres Olomouc, panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  842.707,- Kč,       z 
toho za budovu 728.867,- Kč, za pozemek parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,  částku 
ve výši 70.902,- Kč, za pozemek parc. č. 10, zahrada, částku ve výši 5.912,- Kč, za pozemek 
parc. č. 6, zahrada, částku ve výši 10.324,- Kč, za pozemek parc. č. 9/2, zahrada, částku ve 
výši 19.562,- Kč, náklady 7.140,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
opětovné žádosti manželů xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny ideálního podílu o velikosti 1/8 
na budově č. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. č. 752, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. č. 751/2, 
zahrada, o výměře 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
2.4. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců o odprodej bytů v budově  č. p. 65 (Gorazdovo nám. 3, 3a) s pozemkem 
parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a v budově č. p. 79 
(Gorazdovo nám. 4) s pozemkem parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5., 
varianta B. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 727/61 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 399/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
společnosti FOFRNET spol. s  r. o. za kupní cenu ve výši 604.914,- Kč, z toho za jednotku 
596.413,- Kč, za spoluvlastnický podíl na pozemku 3.587,- Kč a náklady 4.914,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.6. 
 
19. revokuje 
část svého usnesení ze dne 27. 01. 2009 bod 8, část 12, ve věci výběru kupujícího na prodej 
nebytové jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým podílem     
o velikosti 319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody mezi  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxx  za vyvolávací cenu 
99.342,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
výběr kupujícího nebytové jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou 
obálkové metody mezi xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxx za vyvolávací cenu 99.342,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
21. revokuje 
své usnesení ze dne 02. 09. 2008, bod 5, část 29, ve věci schváleného zřízení věcného 
břemene umístění budovy č. p. 141, 142 (Hrnčířská 38A, 38) na hradební zdi městských 
hradeb stojících na části pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněným 
nájemcům dle přílohy č. 4 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
23. revokuje 
část svého usnesení ze dne 10. 03. 2009, bod 2, část 12  - prodej bytových jednotek              
v budově č. p. 726 (Voskovcova  4) s pozemkem parc. č. st. 801, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.11. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněným 
nájemcům dle přílohy č. 5 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 722 (Voskovcova  6) na pozemku parc. č. st. 800, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, oprávněným nájemcům dle přílohy č. 6 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy 
bod 2.12. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/57 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří,         
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
488.800,- Kč, z toho za jednotku 482.008,- Kč, za pozemek 5.070,- Kč a náklady 1.722,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.13. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 481/1 v domě č. p. 481 
(Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na společných částech 
domu č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. č. st.  
179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxx, a to do 30. 06. 2009, a uložit Správě nemovitostí Olomouc, a. s. uzavřít dodatek 
ke kupní smlouvě v tomto smyslu, dle důvodové zprávy bod 2.14. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve věci prodeje bytových jednotek č. 58/4 a 58/12 v budově č. p. 58 
(Dolní náměstí 30), k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, za odhad nebo obálkovou 
metodou, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476, 
477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 
599, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc za kupní cenu 553.600,- 
Kč, z toho za pozemek 2.964,- Kč, za jednotku 547.036,- Kč, náklady 3.600,- Kč manželům 
xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 358/3105 na pozemku parc. č. st. 112/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
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v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu 399.000,- Kč, z toho za 
pozemek 37.403,- Kč, za jednotku 357.597,- Kč, náklady 4.000,- Kč, paní xxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 3.3. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  č. 163/9 v domě č. p. 163 (Rooseveltova 107) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 527/6277 na společných částech domu č. p. 163 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu 534.000,- Kč, z toho za 
pozemek 24.011,- Kč, za jednotku 505.989,- Kč, náklady 4.000,- Kč, paní xxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 3.4. 
 
32. souhlasí 
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce                
v domech, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 51 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1) 
b) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
c) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
b) 
d) J. Opletala 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s Universitou Palackého Olomouc dle 
důvodové zprávy bod  3 a) 
e) Horní náměstí 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
b) 
f) Horní náměstí 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
c) 
g) Přichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 14 s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
h) Černá cesta 19, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3 e) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc,m Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 



 20

xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 b) 
      c) na 1 rok s nájemci:  
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 d) 
 
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytů do osobního vlastnictví – 
bývalý vojenský byt: 
xxxxxxxxxx, Hněvotínská 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5)  
 
3. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxx, Polská 85, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  6 a,b,c) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Michalská 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2009 - část A, 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 - část 
B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 9022 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Restaurování figurek orloje“ archivní 
číslo 9022 
b)  seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy 
 
2. ustavuje 
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
tajemníka MmOl Bc. Jana Večeře k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Bod programu: 6. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 848 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
a)  v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jejichž nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v důvodové zprávě. 
c)  v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci    
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání jednotlivých částí veřejné 
zakázky s názvem „Dětská hřiště“ archivní číslo 848 uchazečům dle upraveného návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9030 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem   "Opravy komunikací po kanalizaci“ archivní číslo 9030. 
b)   zájemce, kterému bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem a hodnocení nabídky dle důvodové zprávy.  
 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících       
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9018 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
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řízení s názvem „Energetická opatření školních budov “ archivní číslo 9018. 
b)  seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
c)  uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting. s. r. o. na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 9018. 
 
2. ustavuje 
a)  v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek               
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b)  v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 3. 
 
 
 
11 Návrh zadání souboru zm ěn č. XX ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit Návrh zadání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc dle upravené přílohy důvodové 
zprávy na zasedání ZMO dne 20.4.2009 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upravený Návrh zadání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 Bikepark Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
navrhovaný časový harmonogram dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do plánované výzvy ROP SM 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu č. 5 důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
zařazení částky ve výši 250 000,- Kč, dle upraveného bodu č. 3 důvodové zprávy do soupisu 
nekrytých požadavků a její vykrytí z rezervy rozpočtu k dispozici 
 
5. ukládá 
zajistit zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DZS dle bodu č. 2 
důvodové zprávy 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
předložit návrh variantního řešení rozsahu areálu včetně návrhu způsobu provozování 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
13 Omezení pr ůjezdu kamion ů - vyhodnocení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
OKR ve spolupráci s odborem dopravy zajistit stanovení místní úpravy dle důvodové zprávy 
T: 5. 5. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy na základě stanovení místní úpravy zajistit realizaci dopravního značení 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  CAFÉ BAR MAXI     
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 15 + 3,45 m2  pro žadatele   xxxxxxxxxx, Boněcko 1, 
Příluky 300, 760 01 Zlín, na dobu od 1.5. do 30.9.  v letech 2009- 2011. 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna – bar 
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GARRIGUE  v ulici Masarykova 11 , Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx, 
Dukelská 3, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. 2009. 
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SVATOVÁCLAVSKÝ 
PIVOVAR v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 54,4 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Školní 
7, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 15.10. 2009.   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna–bar–MERLIN    
v ulici  Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Masarykova 5,  
772 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2009.   
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace GUINEA 
& CASABLANCA na Dolním náměstí 12, Olomouc, v rozsahu 88 m2 pro žadatele 
xxxxxxxxxx , Za Strašnickou vozovnou 4 , 110 00 Praha 10,  na dobu  od 24.4. do 30.9. 
2009.   
 
7. nesouhlasí 
s  umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR - HERNA v ulici 
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu      24 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Sídliště Osvobození 
21, 682 01 Vyškov ,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  v letech 2009 -2012.  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Petice ob čanů z ulice Balcárkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy koordinovat a provést opravu komunikace 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
odboru životního prostředí provést čištění komunikace po zimním období a následné kropení 
komunikace v letních měsících. 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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16 Kontrola hospoda ření u ZŠ a MŠ Olomouc, Nedv ědova 17  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
opatření uvedené v závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat opatření uvedené pod bodem 2 usnesení 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 "Kontrola hospoda ření MŠ Zeyerova v roce 2007"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
opatření uvedené  v důvodové zprávě části  Závěr  bod 1. 
 
3. ukládá 
realizovat opatření schválené pod bodem 2 usnesení 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
18 Sloučení příspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se sloučením Základní školy Olomouc, Čajkovského 11 se Základní školou Olomouc, 
Heyrovského 33 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na sloučení na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 
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19 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
 
20 Revize 1. Rámcového komunitního plánu sociálních sl užeb za 

roky 2007-2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat  na nejbližším zasedání ZMO o revizi 1. RKPSS za roky 2007 – 2008  
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Plán investic 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením výběrových řízení u akcí dle upravené přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zahájit výběrová řízení akcí dle upravené přílohy důvodové zprávy 
T: 16. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
seznámit SNO a.s. a MOVO a.s. s provedením výběrových řízení dle důvodové zprávy na 
akce schválené v RMO, které v rámci své působnosti zajišťují 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
předložit aktualizovanou informaci o možnosti realizace akce A/8 
T: 21. 4. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Aquapark - valná hromada  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na valnou 
hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 1 důvodové zprávy a 
doporučuje jejich schválení v ZMO 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Ceny m ěsta za rok 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2008 osobnostem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
udělit Cenu města za rok 2008 dle usnesení bodu č. 2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2008 ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
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5. ukládá 
 zveřejnit osobnosti dle usnesení bodu č. 2 na internetu po schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
24 Divadelní FLORA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu příjemce finanční podpory na festival Divadelní Flora 2009 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 Cestovní ruch - záv ěrečná zpráva Region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
26 Grant - cestovní ruch  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí  příspěvku v oblasti cestovního ruchu dle upravené důvodové zprávy včetně 
rozpočtové změny 
 
3. ukládá 
předložit příspěvek nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu na poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 19. 5. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
27 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. schvaluje 
podání Integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc do 12. 
výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti podpory 2.1 Rozvoj 
regionálních center 
 
4. schvaluje 
změnu ve složení pracovní skupiny IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc dle čl. 
2.6 důvodové zprávy  
 
5. souhlasí 
s uzavřením partnerské smlouvy s partnery zapojenými do řídící struktury IPRM 
 
6. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse podpisem partnerských smluv za statutární 
město Olomouc 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
28 Návrh na poskytnutí  podpory a finan ční dotace z rozpo čtu 

SmOl pro Charitu Olomouc –  „Rozvoj a kvalita služeb pro lidi 
bez domova“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení návrhu do souboru nekrytých požadavků na rozpočet SmOl pro rok 2009  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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29 Analýza p říspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat jednotlivé varianty forem správy lesního majetku dle důvodové zprávy 
T: 21. 4. 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
30 Daň z nemovitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s variantou navrženou předkladatelem dle přílohy č. 1 
 
3. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky na jednání ZMO v červnu 2009 
T: zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
 
31 Organiza ční záležitosti - orga nizační změna v odboru 

majetkoprávním  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) změnu organizační struktury v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce           
s účinností od 1. 5. 2009 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 
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32 Organiza ční záležitosti -  realizace institutu "ve řejná služba" v 
podmínkách SmOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
procesní mapu a metodický pokyn pro výkon veřejné služby v podmínkách SmOl s platností 
od 1. 5. 2009 
 
3. ustavuje 
pracovní skupinu k realizaci výkonu veřejné služby u organizací, u nichž plní SmOl funkci 
zřizovatele, ve složení: RNDr. Holpuch, RNDr. Šnevajs, Bc. Večeř, PaedDr. Pilát,              
Mgr. Sonntagová, RNDr. Leštinská 
 
4. ukládá 
tajemníkovi MmOl provést změnu "Organizačního řádu MmOl a MPO" v souvislosti s novými 
kompetencemi SmOl vyplývajícími z novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi ve znění pozdějších předpisů 
T: 21. 4. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 1. 
 
 
 
33 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: 34. 
 
 
 
34 Delegování zástupc ů SmOl na valnou hromadu VHS, a.s. a 

OLTERM&TD Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s. a OLTERM&TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SmOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
35 Pojmenování ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navržené názvy ulic 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
36 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
a) člena odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
b) tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
a) členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
b) tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy, členy a tajemníky příslušných odborných komisí RMO 
T: 21. 4. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 



 34

Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 37. 
 
 
 
37 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
a) předsedu KMČ dle důvodové zprávy  
b) členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
a) předsedu KMČ dle důvodové zprávy 
b) člena KMČ dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ 
T: 21. 4. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
38 MDO - výběrové řízení na ředitele  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhlašuje 
výběrové řízení na ředitele Moravského divadla Olomouc,p.o. 
 
3. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
prezentovat vyhlášení výběrového řízení dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit návrh na složení výběrové komise a podrobnosti procedury výběru kandidátů 
T: 19. 5. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
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39 Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 16. zasedání ZMO: na pondělí 20. 4. 2009 od 9.00 hodin 
- místo konání  16. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 16. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 40. 
 
 
 
40 Mateřská škola Sluní čko, o.p.s., Blahoslavova 2, Olomouc -  

žádost o finan ční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
41 Různé - služební cesta Francie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 43. 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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