
 

USNESENÍ 
 

z 71. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21. 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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 4. 2009 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení RMO s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) a 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. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691 
orná půda o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a část 
pozemku parc. č. 1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle 
GP díl „b“) a část pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
části pozemku parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl „a“ a díl „c“) 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v budoucím vlastnictví společnosti REKOS 
stavební společnost, spol. s r.o. za podmínky, že se společnost REKOS stavební společnost, 
spol. s r.o. stane vlastníkem těchto nemovitostí a část pozemku parc. č. 30/5 ostat. pl.           
o výměře 354 m2 (dle GP parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr pronajmout  části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu 
letiště Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2,  vše zast. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.   
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4. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 190 zast. pl. o výměře 148 m2 a část pozemku parc. 
č. 89/1 orná půda o výměře 426 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
5. záměr pronajmout pozemky parc. č. 945/3 orná půda o  výměře 32 120 m2, parc. č. 945/4 
orná půda o výměře 25 471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 a 945/10 
orná půda o výměře 2 938 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 401/19 orná 
půda o výměře 15 686 m2 a parc. č. 401/33 orná půda výměře 2 003 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc společnosti Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře 26 m2     
v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2 a části 
pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda  o výměře 244 m2 
a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
10. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 29,65 m2 v domě Nedbalova č.o. 8, č.p. 
19 na pozemku parc. č. 166, v k.ú. Topolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.12. 
 
11. záměr odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
12. záměr odprodat část pozemku parc. č. 85/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
13. záměr odprodat část pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a 
část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
14. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 a části 
pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
pronajatých Tělovýchovné jednotě Sokol Nemilany a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě 
o nájmu, ve kterém dojde k úpravě předmětu nájmu a výše nájemného dle důvodové zprávy 
bod č. 1.15.  
 
15. pronájem části pozemku parc. č. 143/1 ostat. pl. o výměře 1 100 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve  vlastnictví ČR – Ministerstva obrany  statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
16. doplnění smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 608/1 lesní pozemek     
o výměře 345 778 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny 
České republiky dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
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17. pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 383 m2 a pozemku parc. č. st. 
933 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
18. pronájem části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 91 m2 v k. ú. Nové Sady         
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx – změna předmětu nájmu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9.  
 
19. pronájem části pozemku parc. č. 59/2 zahrada o výměře 74 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc za účelem zřízení a užívání parkovacích stání a části pozemku parc.  č. 59/2 
zahrada o výměře 302 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem zajištění a užívání 
nemovitosti ve vlastnictví nájemce, a to domu č. p. 51 na pozemku parc. č. st. 76 zast. pl.      
v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx –  změna účelu nájmu dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10. 
 
20. pronájem části pozemku parc. č.  287/1 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Nové Sady     
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům  xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
22. pronájem částí pozemků  parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 79/4 o výměře  1 m2, 
parc. č. 124/10 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc a parc. č. 792/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti 
BORN spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č.  2.13. 
 
23. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
24. pronájem části pozemku parc. č. st.  91/5 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15.   
 
25. pronájem části pozemku parc. č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx – snížení výměry pronajaté části pozemku dle důvodové zprávy 
bod č. 2.17. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 53/3 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 780/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
29. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha o výměře 8 m2    
k. ú. Povel, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
30. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
31. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 2 830 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 



 4 

32. pronájem částí pozemků parc. č. 626/2  ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 553/1 ost. pl.      
o výměře 2 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx –  změna subjektu na 
straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
33. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (stánek č. 3) – ul. 28. 
října – prodej cukrovinek a občerstvení na období od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
34. pronájem pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře 569 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení VN, NN na pozemcích parc. č. 1922/3, parc. č. 1922/4, parc. č. 99/1, parc. č. 108, 
parc. č. 1927/1, parc. č. 1922/6, parc. č. 99/3, parc. č. 1924 a parc. č. 1928/1, vše ostat. pl.    
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
36. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 451/60  a parc. č. 451/62, vše 
ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Provádění staveb Olomouc 
s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl. v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl. v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.28. 
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1934 ostat. pl.  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1934 ostat. pl.  v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 1157/1 ostatní plocha a parc. č. 
1157/2 ostatní plocha  vše  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. 
č. 1157/1 ostatní plocha a  parc. č. 1157/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č.  1123/2  ostat. pl. a 1171/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
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44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.  1123/2  ostat. pl. a 
1171/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodu na 
pozemcích parc. č. 128/2 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl. a parc. č. 94/31 ostat. pl., vše      
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  Dalkia Česká republika, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 128/2 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. 
pl. a parc. č. 94/31 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1241 ostat. plocha v  k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1241 ostat. plocha v  k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.33. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 978/1 zahrada, parc. č. 1010/3 ostat. pl. a parc. č. 1036/1 
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 978/1 zahrada, parc. č. 
1010/3 ostat. pl. a parc. č. 1036/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1247/123 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – rozšíření pozemků dotčených věcným 
břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1247/123 ostat. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - rozšíření pozemků 
dotčených věcným břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
2.35. 
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1465/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. - rozšíření pozemků dotčených věcným 
břemenem dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelu NN na pozemku parc. č. 329/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. - rozšíření pozemků dotčených věcným 
břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
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55. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 548/10 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. - rozšíření pozemků dotčených 
věcným břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování rozvodného 
tepelného zařízení na pozemku parc. č. 31/8 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. a Dalkia Česká republika, 
a. s. - rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem a změnu smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
57. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vybudování a provozování 
cyklostezky na pozemku parc. č. 1092/1 ostat. pl. v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky ve 
prospěch obce Samotišky dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
vybudování a provozování cyklostezky na pozemku parc. č. 1092/1 ostat. pl. v k. ú. 
Samotíšky, obec Samotišky ve prospěch obce Samotišky dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
59. doplnění smluvních podmínek u pronájmu  budovy bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku 
parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 29) panu 
Ivo Látalovi a manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
60. pronájem garážového stání č. 14 o výměře 26,90 m2, v budově Balbínova č.p. 371, č.o. 
7,9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
61. pronájem části sklepních prostor o výměře 78,70 m2 v domě Pavelčákova č.o. 21, č.p. 1 
na pozemku parc.č. st. 464 zast.pl. v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc společnosti 
HOTEL GEMO, s.r.o. za účelem zřízení a provozování skladu a za dodržení podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
62. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/2/2005/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a STAFOS 
spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
63. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu chodníku budovaného v rámci 
stavby „Centrum sportu a zdraví – IV. etapa HOTEL“, mezi statutárním městem Olomouc a  
HOTELPARK STADION a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
64. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu   chodníku budovaného v rámci 
stavby „Centrum sportu a zdraví –IV. etapa HOTEL“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a  HOTELPARK STADION a. s jako budoucím prodávajícím dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
65. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby chodníku a parkovacích stání 
budovaných  v rámci stavby „SPORTCENTRUM BEST a. s. – Parkovací místa v Olomouci,   
v ulici Dolní Hejčínská 36“, mezi statutárním městem Olomouc a  SPORTCENTRUM BEST, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
66. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
chodníku budovanou v rámci stavby „SPORTCENTRUM BEST a. s. – Parkovací místa v 
Olomouci, v ulici Dolní Hejčínská 36“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a  SPORTCENTRUM BEST, a. s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 5.5. 
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67. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení vodovodního řadu 
budovanou v rámci stavby „Olomouc Družstevní Novostavby 3 rodinných domů a 
restaurace“, mezi statutárním městem Olomouc a  xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
5.6. 
 
68. uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení vodovodního 
řadu budovanou v rámci stavby „Olomouc Družstevní Novostavby 3 rodinných domů a 
restaurace“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
69. uzavření darovací smlouvy na stavební objekt Televizní signál vybudovaný v rámci 
stavby „Olomouc sídliště F III“, mezi  statutárním městem Olomouc jako dárcem a Stavebním 
bytovým družstvem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
70.uzavření dodatku č. 51 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
71. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  75/135 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
2. souhlasí 
1. s provedením stavebních úprav v maximální výši 50 000,- Kč ve sklepních prostorách        
o výměře 78,70 m2 v domě Pavelčákova č.o. 21, č.p. 1 na pozemku parc.č. st. 464 zast.pl.    
v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc s tím, že po doložení faktur bude vydán souhlas          
s odpočtem proinvestované částky ve vlastním účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod 
č. 3.4. 
 
2. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2009 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 10. 2010 
při pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 1045/29 zahrada o výměře 202 m2, 
parc. č. 18/5 zahrada o výměře 71 m2 a parc. č. st. 40/2 zast. pl. o výměře 137 m2 vše          
v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti PERFECT OUTDOOR s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 1051/2 ostat. 
pl. o výměře 12 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. společnosti euro AWK s.  r.  o. o udělení souhlasu umístit reklamní zařízení na částech 
pozemku parc. č. 1051/2 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
3. pana xxxxxxxxxx o udělení souhlasu s přesahem balkonů  u novostavby bytového domu 
na pozemcích parc. č. 600/4 ostat. pl. o výměře 166 m2 a 600/5 ostat. pl.      o výměře 23 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce nad část pozemku  parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 
7 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. občanského sdružení ROMSKÉ ŽENY A PŘÁTELÉ o pronájem nebytového prostoru         
o výměře 12,24 m2 v 3. NP v budově Dolní náměstí č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) 
na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 
5. pana Vladimíra Zappa o pronájem pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, 
parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a 
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parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
6. společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o pronájem pozemku parc. č. 265/138 
ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec  Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. uděluje 
1. souhlas společnosti FESTPRO spol. s r. o.  s využitím části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. 
o výměře 20 300 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc pro pořádání 8. ročníku Olomouckého 
pivního festivalu dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
2. souhlas Společenství vlastníků Smrčkova 1016/2, 1017/4, 1018/6, 1019/8, Olomouc – 
Hodolany s vydlážděním části pozemku parc. č. 106/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2006, bod programu 6, bod 2.18 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového vedení VN, 
NN, TS na pozemcích parc. č. 93 zahrada, parc. č. 1922/3, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, 
parc. č. 1924,  parc. č. 1927/1, parc. č. 1928/1, parc. č. 108, parc. č. 125, parc. č. 128, parc. 
č. 131, parc. č. 134, parc. č. 137, parc. č. 140, parc. č. 143, parc. č. 145, parc. č. 147, parc. 
č. 151, parc. č. 154, parc. č. 160/2, parc. č. 164,  parc. č. 167, parc. č. 170, parc. č. 172 a 
parc. č. 99/1, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemků parc. č. 564 zast. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 565 zahrada o výměře 
630 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
2. odprodej pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, 
parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24    
o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. 
č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. 
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou Správě CHKO Litovelské Pomoraví za 
kupní cenu ve výši 324 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č.  4.4.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 
m2, parc. č. 1691 orná půda o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 
m2 a část pozemku parc. č. 1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře 880 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
3. žádosti  pana xxxxxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, 
parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a 
parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 
 
4. žádosti  pana xxxxxxxxxx o směnu pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, 
parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a 
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parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
5. žádosti společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o výkup pozemku parc. č. 265/138 
ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec  Olomouc z vlastnictví společnosti 1. 
Městská akciová společnost, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 
 
6. žádosti společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o směnu pozemku parc. č. 
265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec  Olomouc ve vlastnictví společnosti 
1. Městská akciová společnost, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 477 orná půda o výměře 1 
000 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
8. souhlasí 
s odstraněním a likvidací prodejního stánku ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx umístěného na 
pozemku parc. č. 451/27 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
9. ukládá 
odboru životního prostředí zajistit při odstraňování prodejního stánku případný odchyt 
toulavých koček dle dodatku důvodové zprávy bod č. 2.1.  
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
10. schvaluje 
1. zařazení částky 40.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2009 dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. vykrytí částky 40.000,- Kč z rezervy k dispozici dle dodatku důvodové zprávy bod č. 2.1.     
 
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 smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování odvodnění parkoviště (dešťové kanalizace) a v právu vstupu a 
vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním 
odvodnění parkoviště, a to k pozemku parc.č. 173/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši dle znaleckého posudku, dle bodu číslo 1 předložené důvodové 
zprávy. 
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3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace na 
pozemku parc.č. 352/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizace. Věcné 
břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování stavby cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s 
jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k pozemku parc.č. st. 
269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
společnosti IDOP Olomouc, akciová společnost. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování dešťové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s 
jejím zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k pozemku 
parc.č. 1413/1 ostatní plocha, silnice (silnice I/46) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který 
je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení o neplatnosti části kupní smlouvy č. OPD-S/66/2008/Va,   
o prodeji budovy bez čp/če (garáže) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to o neplatnosti té části smlouvy, podle které 
manželé xxxxxxxxxx nabývají do společného jmění manželů podíl ideální 1/4 výše 
uvedených nemovitostí, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Šnevajsovi zajistit uskutečnění ukončení nájemního vztahu paní 
xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx k bytům v budově č. p. 551 (Sokolská 48), k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, za současného uzavření nájemních smluv k nově přidělovaným 
bytům těmto nájemcům, dle důvodové zprávy bod 1.2., varianta A) 
T: 30. 6. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Šnevajsovi zajistit vypracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu oddělení středního a západního křídla budovy Sokolská 48, dle důvodové zprávy 
bod 1.2., varianta A) 
T: 30. 6. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  č. 111/17 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 913/18360 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 913/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 208.874,- Kč, 
z toho za jednotku  190.276,- Kč, pozemek 12.420,- Kč, náklady 6.178,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2., varianta A) 
 
6. revokuje 
své usnesení ze dne 16. 12. 2008, bod 9, část 3, ve věci prodeje náhradních bytů 
přidělovaných nájemcům z budovy Kateřinská 23 za kupní cenu rovnající se 0,5 násobku 
ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem plus náklady na vypracování znaleckého 
posudku, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 937/12 v domě č. p. 937 (Masarykova 52) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na společných částech domu č. p. 937 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na pozemku parc. č. st. 1086, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx  za kupní cenu 
celkem 304.500,- Kč, z toho za jednotku 298.129,- Kč, pozemek 3.250,- Kč, náklady 3.121,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 693/12 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, xxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 308.700,- Kč, z toho za jednotku  300.450,- Kč, pozemek 7.251,- Kč, náklady 999,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 630/6 v domě č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na společných částech domu č. p. 631, 630 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemku parc. č. st. 923, st. 929, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx i 
za kupní cenu celkem 232.750,- Kč, z toho za jednotku  230.945,- Kč, pozemek 1.111,- Kč, 
náklady 694,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
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5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Třída Míru 135, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 11 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
a) 
b) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 b) 
c) Černá cesta 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
d) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17 s xxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod  3) 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
 
b) na 2 roky s nájemcem DPS: 
xxxxxxxxxx Přichystalova 64, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b) 
 
c) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxx ,Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 50 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Purky ňova 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
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7 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx a s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 
2, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
7. 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: 4. 2. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 9021 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění zadání veřejné 
zakázky s názvem "Dolní náměstí - projektová dokumentace" , archivní číslo 9021, uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. ukládá 
předložit RMO rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně návrhu mobiliáře 
T: září 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
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9 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změna roku 2009 dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Lokalita bývalých kasáren 9. kv ětna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
jednat s investorem o řešení problémových okruhů dle důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh úpravy usnesení RMO ze dne 1. 4. 2003, bod č. 16 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
11 Lokalita Bacherova Mošnerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část svého usnesení ze dne 1.12. 2008, bod programu 2, č. usnesení 2.14, ve věci zahájení 
pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Bacherova - Mošnerova na pozemcích v majetku 
města Olomouce parc.č. 115/5 a 2150 v k.ú. Nová Ulice 
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3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit územně plánovací dokumentaci s cílem realizace zeleně    
v území 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
12 Plochy pro bydlení II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
13 Chválkovice - parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
jednat o možnosti přechodného využití chválkovické pevnůstky 
T: září 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
14 Petice - parkovišt ě pro inline bruslení Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům dle diskuse v RMO 
T: 5. 5. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
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15 Schweitzerova - chodník, p řechody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty č.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Mošnerova ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 Dětská h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh řešení území v okolí mateřské školky Michalský výpad dle diskuse v RMO 
T: 2. 6. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 15. 
 
 
 
18 Most u Kojeneckého ústavu - revokace usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 4. 2008 dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s návrhem upraveného termínu splatnosti dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru investic vkládat do SoD upřesnění platebních podmínek dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
 
19 Pokračování rekonstrukce reprezenta čních místností radnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. souhlasí 
s bodem B 2) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
20 Příspěvky - nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků v oblasti nespecifikovaných akcí dle důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 5. 5. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 5. 5. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 18. 
 
 
 
21 Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 - zprovozn ění třídy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zprovozněním nové třídy v MŠ Jílová k 1.9.2009 
 
3. schvaluje 
zpracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zařadit akci do plánu investičních akcí hrazených z úvěru 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. souhlasí 
se zadáním projektových prací přímým zadáním dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
realizovat akci v termínech dle důvodové zprávy 
T: srpen 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19. 
 
 
 
22 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle důvodové zprávy - část A 
 
3. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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23 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx, Šubova 20 , 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 20.10. v letech 2009 - 2011. 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZORBA v ulici 
I.P.Pavlova 63, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele f. go up s.r.o., Sudova 44a, Nový 
Svět 118, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. v letech 2009 – 2012. 
 
4. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  VINOTÉKA v ul. 
Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx, Rolsberská 24, 779 00 
Olomouc ,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  v letech 2009 - 2010. 
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO D+Z v ulici 
Brunclíkova 1, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx, Brunclíkova 3, 783 71 
Olomouc - Holice,  na dobu  od 1.5. do 31.10. v letech 2009 - 2012.   
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
24 Změny jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu názvu zastávky z "Karafiátova" na "Karafiátová" 
 
4. schvaluje 
název nové zastávky "Technologická" 
 
5. ukládá 
odboru dopravy informovat cestující veřejnost o změnách jízdních řádů 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
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25 Pěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení č. 16 ze dne 16. 12. 2008 
 
3. schvaluje 
vydávání výjimek dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ekonomickému odboru změnu Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Olomouce č. 
10/2003 v souladu s předloženou důvodovou zprávou 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
26 Přechody pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zadat zpracování  projektové dokumentace na vybrané přechody   
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
27 Erenburgova ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy realizaci opatření dle výsledku studie 
T: 16. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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28 Areál Chválkovice - oprava komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s realizací akce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
provést rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
T: 5. 5. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
29 Audit investi ční akce: Bezbariérové úpravy komunikací CH, I, 

H, J, K 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 5/2009 
T: 16. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
30 Kontrola hospoda ření ZŠ Zeyerova v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
31 Projekt  oživení centra m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
projekt oživení centra města včetně předpokládaných nákladů a rozpočtové změny s tím 
související dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat projekt oživení centra města  ve smyslu předložené důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
32 Příspěvky UP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
rozdělení finanční podpory z rozpočtu smOl. pro UP Olomouc na rok 2009  dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
technickou specifikaci Akademických dějin města Olomouce 
 
4. ukládá 
uzavřít dodatek č. 10 smlouvy a poskytnout příspěvek na vydání publikace "Dějiny města 
Olomouce" 
T: říjen 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
33 Značení historických dom ů a památek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závěry prezentované studie obsažené v důvodové zprávě 
 
3. souhlasí 
s dalším postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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34 ZOO žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navýšením vstupného do ZOO Olomouc dle tabulky uvedené v příloze důvodové zprávy  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
35 Projekt Informa ční systém ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy projektu dle bodu 2.3 DZ 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3 DZ 
 
4. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace do výzvy pro oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci IPRÚ Olomouc 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
36 Projekt Turistický multimediální pr ůvodce Olomoucí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy projektu dle bodů 2.2 a 2.3 DZ 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 4 DZ 
 
4. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace do výzvy pro oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci IPRÚ Olomouc 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
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37 Výroční zprávy p říspěvkových organizací za rok 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 1A a 2 
 
2. schvaluje 
výši mimořádné odměny za rok 2008 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 1A 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2010 výroční zprávy o činnosti organizace za 
rok 2009 
T: duben 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2010 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: březen 2010 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 38. 
 
 
 
38 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 7 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2009 
 
3. schvaluje 
změnu data účinnosti "Metodického pokynu pro výkon veřejné služby v podmínkách 
statutárního města OIomouce", a to z 1. 7. 2009 na 1. 6. 2009 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
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39 Petice Rož ňavská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) upravenou důvodovou zprávu 
b) odpověď na petici dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
 
 
 
40 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č.1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
41 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací za rok 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 2 a 3 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2008 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2009 dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
provést finanční vypořádání roku 2008 
 
T: 19. 5. 2009 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
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42 Terezská brána  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpočtovou změnou dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem přípravy dle varianty A důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 44. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
  
 


