
 

USNESENÍ 
 

z 74. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8. 6. 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 8. 6. 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 schválit 
- 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře cca 971 m2 v 
k. ú. Povel, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc. Výměra části pozemku 
bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 161/1 orná půda o výměře 468 m2 v 
k. ú. Černovír, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 161/1 orná půda o výměře 620 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. 
160/1 (dle GP parc. č. 160/4) zahrada o výměře 550 m2  v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 161/1 bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
4. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 161/1 orná půda o výměře 130 m2 v    
k. ú. Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
160/1 (dle GP parc. č. 160/4) zahrada o výměře 550 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
6. záměr darovat části pozemků parc. č. 800/2 o výměře 31 770 m2 (dle GP parc. č. 800/35) 
a parc. č. 800/5 o výměře 4 241 m2 (dle GP parc. č. 800/45), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 526/1 o výměře 19 754 m2 (dle GP parc. č. 
526/6) ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1177/11 o výměře 9 
750 m2 (dle GP parc. č. 1177/11) ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, části pozemku 
parc. č. 1917 o výměře 44 366 m2 (dle GP parc. č. 1917/1) ostat. pl. v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
7. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 213 zahrada o výměře cca 2 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 131/3 
ostat. pl. o výměře cca 2 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Přesná výměra pozemků bude upřesněna až po vypracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  399 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
9. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 972/2 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 
 
11. záměr odprodat pozemek parc. č. 629/29 zahrada o výměře 62 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
12. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1208/12 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku 
parc. č. 1856 zahrada o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře  386 m2 a pozemek 
parc. č. st. 1177 zast. pl. o výměře 14 m2, vše v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  24/23 ostat. pl. o výměře 598 m2 v  k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
16. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 116/24  ostat. pl. o celkové výměře 260 m2 v k. 
ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
17. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 613 ostat. pl. o celkové výměře 75 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1185/4 ostat. pl. o celkové výměře       
36 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.   
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18. záměr darovat části pozemků parc. č. 842/11 ostat. pl. (dle GP díl "c") o výměře 97 m2, 
parc. č. 680/29 ostat. pl. (dle GP díl "b") o výměře 4 m2 a parc. č. 804/10 ostat. pl. (dle GP díl 
"a") o výměře 10 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
19. záměr odprodat objekt č. p. 452 s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v 
k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
20. bezúplatné věcné břemeno obsahující právo energetického věcného břemene přístupu a 
užívání budovy a pozemku 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 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 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
21. bezúplatné věcné břemeno obsahující právo energetického věcného břemene přístupu a 
užívání budovy a pozemku 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 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 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
22. předběžný  záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1103 zast. pl. o výměře 135 m2, část 
pozemku parc. č. 612/15 ostat. pl. o výměře 77 m2 a část pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. o 
výměře 70 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.17.  
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 190 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
26. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1721/14 o výměře 1 917 m2, část pozemku parc. č. 
1721/8 o výměře 5 377 m2 a část pozemku parc. č. 1721/36 o výměře 40 m2, vše orná půda 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci – změna účelu 
nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.21.  
 
27. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 61,11 m2 v 2. NP v budově č.p. 198 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 1017 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
28. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře12,24 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 Sdružení Podané ruce, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 
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1.23. 
 
29. záměr odprodat část pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 (dle GP parc. č. 
584/9 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
30. záměr odprodat část pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 (dle GP parc. č. 
604/8) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
31. nájemné ze smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené s příspěvkovou 
organizací Správa lesů města Olomouce na rok 2009 ve výši 4.500.000,- Kč + DPH (tj. 
úhrnem 5.355.000,- Kč) se splatností poloviny částky ke dni 30. 11. 2009 a poloviny částky 
ke dni 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
32. prominutí nájemného u pronájmu pozemku parc. č. 389/32 ostat. pl. o výměře 566 m2 v 
k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc pronajatého Olomouckému kraji zastoupenému 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
33. pronájem části pozemku parc. č. 1320/1 ostat. pl. o celkové výměře 163 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání protihlukové stěny 
na pozemcích parc. č. 461/4, parc. č. 835/2 a parc. č. 857/8, vše ostat. pl., vše  v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti HORNBACH Immobilien HK s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a užívání protihlukové stěny na pozemcích parc. č. 461/4, parc. č. 835/2 a parc. č. 
857/8, vše ostat. pl., vše  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
HORNBACH Immobilien HK s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
36. úplatné  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 862 zahrada, parc. č. 865 zahrada, parc. č. 1941/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 862 zahrada, parc. č. 
865 zahrada, parc. č. 1941/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
38. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN na pozemku parc. č. 127/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
39. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 127/1 ostat. pl.  v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10. 
 
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 5/8 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/26 
orná plocha, parc. č. 88/15 ostat. pl., parc. č. 87 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc  
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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41. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 5/8 ostat. pl. v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, parc. č. 235/26 orná plocha, parc. č. 88/15 ostat. pl., parc. č. 87 ostat. pl., 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc  ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1171 ostat. pl.  v k. ú.  Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
43. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1171 ostat. pl.  v k. ú.  
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.12. 
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 310/6 ostat. pl., parc. č. 298 ostat. pl.,  parc. č. 1145 ostat. 
pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl., parc. č. 1225 ostat. pl., parc. č. 1226 ostat. pl., parc. č. 1140 
ostat. pl., parc. č. 776/5 orná půda, parc. č. 299 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch Českého zahrádkářského svazu Osada Na Vyhlídce a Českého 
zahrádkářského svazu, základní organizace Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
45. změnu smluvních podmínek a uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. MAJ-PR-BVB/60/2008/Hoř ze dne 17. 10. 2008 uzavřené mezi 
statutárním městem Olomouc a společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.14. 
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. plocha a  parc. č. 105/54 ostat. pl.  v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. plocha a  parc. 
č. 105/54 ostat. pl.  v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování venkovního 
vedení VN  na pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a 
kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. č. 792/2 ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
49. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
venkovního vedení VN  na pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. č. 792/2 ostat. pl., v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.16. 
 
50. změnu smluvních podmínek 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, 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. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
 



 6 

51. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu a vodovodního řadu na pozemku parc. č. 849/58 orná půda v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.19. 
 
52. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 849/58 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
53. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování chodníku 
a parkovacích stání na pozemku parc. č. 849/58 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19.  
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č.  1123/2  ostat. pl. a parc. č. 1171 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.20. 
 
55. 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 
parc. č. 1171 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
56. pronájem nebytových prostor 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 paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2.  
 
57. předběžný záměr odprodat pozemky část parc. č. 1062/52 o výměře 1 723 m2, parc. č. 
1062/5 o výměře 236 m2, část parc. č. 938/2 o výměře 825 m2, část parc. č. 938/23 o 
výměře 33 m2 a parc. č. 446/2 o výměře 75 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti Tech Group a.s. Výměra částí pozemků bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
58. pronájem  části pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. (sekce B3) o výměře 2 582 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.9. 
 
59. pronájem částí pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná 
půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 4.12.  
 
60. pronájem pozemku parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13.  
 
61. pronájem pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 o 
výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 
62. pronájem pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.16.  
 
63. pronájem části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
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64. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu, prodloužení 
kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace, budované  v rámci stavby „Bytový dům 
„BALCÁRKOVA M2“ - Olomouc“, mezi statutárním městem Olomouc a  metr2 building s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
65. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu, 
prodloužení kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace, budované  v rámci stavby 
„Bytový dům „BALCÁRKOVA M2“ - Olomouc“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a  metr2 building, s.r.o.  jako budoucím prodávajícím dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 
 
66. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  xxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
67. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi  xxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
68. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
HORNBACH Immobilien HK s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
69. uzavření dohody o narovnání s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
2. souhlasí 
1. se změnou trasy kabelového vedení VN u  úplatného zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování výše uvedeného zemního kabelového vedení VN, venkovního 
vedení VN a podpěr VN na pozemku parc. č. 645 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
2. s provedením běžné údržby ve výši 41 031,- Kč bez DPH spočívající ve výměně střešního 
ventilátoru, vyčištění odsávacího potrubí a osazení větracích mřížek u potrubí lapačem tuku 
v budově MŠ Olomouc, Lužická č.p. 101, č.o. 7, (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. 
č. st. 565 zast. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti EUROGASTRO MORAVA s. r. o. 
bez možnosti odpočtu z nájemného a bez možnosti úhrady nákladů po ukončení nájemního 
vztahu dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti NOEMO STEEL CZ, s.r.o.  o úplatné zřízení  věcného břemene obsahující 
právo chůze a jízdy přes pozemek  parc. č. 1961/2 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch budovy č. p. 841  v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví společnosti 
NOEMO STEEL CZ, s.r.o. na pozemku parc. č. 1650/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve vlastnictví  statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
2. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 784/1 zahrada a parc. 
č. 784/2 lesní pozemek, vše v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.7.   
 
3. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 830 ostat. pl. o výměře 965 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
4. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP 
parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
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5. manželů xxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a 
parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
6. manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 494/2 orná půda 
o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
7. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 
(část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.  
 
8. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
4. bere na v ědomí 
1. důvodovou zprávu bod č. 1. 14.   
 
2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje, ve kterém Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
nevyhovuje žádosti statutárního města Olomouce a trvá na svém usnesení č. 
UZ/21/18/2008, bod 3. ze dne 22. 2. 2008 ve věci nevyhovění žádosti statutárního města 
Olomouce o bezúplatný převod pozemku parc. č. 75/144 ost. pl. o výměře 250 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Vědecké 
knihovny v Olomouci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.5.  
 
5. uděluje 
souhlas Společenství vlastníků jednotek Masarykova tř. 52, Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Masarykova 940/58 v Olomouci a Společenství vlastníků Masarykova tř. 971/60, 
Olomouc-Hodolany s vydlážděním části pozemku parc. č. 624/22 ostat. pl. o výměře 30 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění nádob na komunální odpad dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 24. 2. 2009, bod programu 2, bod 2.16 ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a části pozemku parc. 
č. 972/2 zahrada o výměře 77 m2,  vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. část usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009 bod programu 9, bod 2.29. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 451/35 a parc. č. 451/42, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
3. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2., bod 2.31. ve věci schválení 
úplatného  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. 2.20. 
 
4. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2., bod 2. 31. ve věci schválení 
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. 2.20. 
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5. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009, bod programu 2, bod 4.19. ve věci  schválení výběru  
nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 
(část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a 
manžely xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 161 758,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.7.  
 
2. odprodej pozemků parc. č. 1721/76 ostat. pl. o výměře 294 m2, parc. č. 1721/77 m2 ostat. 
pl. o výměře 1 023 m2 a částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 
944 m2, parc. č. 1721/32 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 262 m2,  parc. č. 1721/33 ostat. 
pl. (dle GP díl „c“) o výměře 618 m2, parc. č. 1721/34 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o výměře    
277 m2 a parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 285 m2 vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti CERTAS CZ, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši           
1 296 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. 
(sekce B3) o výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností 
COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. 903 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. (dle GP pozemek parc. č. st. 1193 zast. pl.) 
o výměře 7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní 
cenu ve výši 10 120,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.11.  
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 314 zahrada o 
výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 779 999,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.12.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 494/2 orná půda o 
výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 
901,- Kč/m2, tj. 427 074,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.  
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 632 o výměře 641 m2 a 
část pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc s  manžely xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 551,- Kč/m2, tj.     433 637,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 
9. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxx a manžely 
xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 
1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 620/1 zahrada o výměře 
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 711,- Kč/m2, tj. 1 
048 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16.  
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11. odprodej části pozemku parc. č. 85/1 o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 85/7) ostat. pl. v    
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 
438,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 
758/65 ostat. pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 23 426,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
13. odprodej části pozemku  parc. č. 821/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 821/5 ostat. pl.) o 
výměře 26 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
30.712,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19.   
 
14. odprodej pozemku parc. č. 453/2 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/2) o výměře       
83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 65 706,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
15. odprodej částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře 1 100 m2, 
parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „g“) o výměře 598 m2, parc. č. 1721/22 ostat. pl. (dle 
GP díl „h“) o výměře 513 m2, parc. č. 1721/17 ostat. pl. (dle GP díl „i“) o výměře 108 m2 a 
pozemku parc. č. 1721/16 zast. pl. o výměře 902 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. za kupní cenu ve výši 1 127 350,- Kč za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části 
pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.22. 
 
17. odprodej objektu 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) společnosti EOS GROUP s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 4 780 520,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.23.  
 
18. výkup části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 
ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. 
s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  4 200 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.24.  
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 
ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za 
kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24.  
 
20. odprodej části  pozemku parc. č. 350/10 ostat. pl. o výměře 200 m2 (dle GP parc. č. 
350/44 ostat. pl.) v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s.  za 
kupní cenu ve výši 248 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24.   
 
21. odprodej pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. 
o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s.  za kupní 
cenu ve výši   862 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24.  
 
22. odprodej pozemků parc. č. 703/3 ostat. pl. o výměře 5172 m2 a parc. č. st. 701 zast. pl. o 
výměře 58 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc Mysliveckému sdružení Horka nad 
Moravou za kupní cenu 1.309.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
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23. odprodej části pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47 
446,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.26.  
 
24. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o 
výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při 
kupní ceně ve výši 25 800,- Kč, tj. 1 600,- Kč/m2 + náklady 5 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.27. 
 
25. odprodej ideální 1/2 nemovitosti pozemku parc. č. 1381/3 orná půda o výměře 204 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za kupní cenu ve 
výši 42 800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.28. 
 
26. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na 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 
za 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. 4.29. 
 
27. odprodej pozemku parc. č. st. 1751 zast. pl. o výměře 132 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 139 790,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.30. 
 
28. odprodej části pozemku parc. č. 116/39 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP parc. č. 
116/135) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti Národní dům Olomouc, a.s. za 
kupní cenu ve výši 18 878,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.31.  
 
29. odprodej pozemků parc. č. 678/34 o výměře 101 m2, parc. č. 678/35 o výměře 103 m2, 
parc. č. 678/36 o výměře 127 m2, parc. č. 678/37 o výměře 102 m2, parc. č. 678/38 o 
výměře 107 m2, parc. č. 678/39 o výměře 142 m2, parc. č. 678/40 o výměře 121 m2 a parc. 
č. 678/41 o výměře 140 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. za kupní cenu ve výši 664 998,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.32.  
 
30. výběr kupujícího části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní 
porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi panem 
xxxxxxxxxx, společností Domluvíme se? s.r.o., panem xxxxxxxxxx – EUROCAR, společností 
ŽIŽKA stavebniny s.r.o., manžely xxxxxxxxxx, společností ESROM s.r.o. a společností 
AUTOSKLA ALKA s.r.o. formou obálkové metody, kdy minimální výše kupní ceny činí  900,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 
500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 1296/1 ostat. pl.  o výměře 
260 m2, parc. č. 1291/2 ostat. pl. o výměře 188 m2 a parc. č. 1302/1 lesní pozemek o 
výměře 7 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
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3. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 830 ostat. pl. o výměře 965 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5. žádosti společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o uzavření budoucí kupní smlouvy na část 
pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
6. žádosti společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 
2008 bod programu 7, bod  42 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 
249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. (sekce B3) o 
výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
9. žádosti pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx o odprodej částí 
pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
10. žádosti manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx o odprodej 
pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 752 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře        
599 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
11. žádosti manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 494/2 
orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
12. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a části 
pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
13. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.  
 
14. žádosti pana xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 620/1 
zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 20 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 350/19 ost. pl. o výměře 1 551 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, tj.  387 750,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
2. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 42 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. za kupní 
cenu 1 526,- Kč/m2,  tj. 4 425 400,- Kč. dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 42  ve věci nevyhovění žádosti 
pana xxxxxxxxxx, společnosti Domluvíme se? s.r.o., pana xxxxxxxxxx – EUROCAR, 
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manželů xxxxxxxxxx, společnosti ESROM s.r.o. a společnosti AUTOSKLA ALKA s.r.o. o 
odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 
2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
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 zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na 
pozemku parc.č. 105/76 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
přístupové komunikace a kanalizačního vedení k budově MDO, tř. Svobody 33, Olomouc, v 
právu vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, údržbou, opravami, úpravami, změnami 
nebo odstraněním nákladního výtahu v budově MDO, tř. Svobody 33, Olomouc a 
kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, údržbou a 
opravami přístupové komunikace na pozemku parc.č. 75/128 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví HOTEL GEMO s.r.o., a to na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc.č. st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří 
o velikosti cca 10 m2, parc.č. 1/1 zahrada o velikosti cca 8 m2 a parc.č. 1/14 ostatní plocha o 
velikosti cca 5 m2, všechny v k. ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 uvedených pozemků) a paní xxxxxxxxxx 
(vlastní id. 1/2 uvedených pozemků) za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 171/2 ostatní plocha o výměře 
2568 m2 (dotčená část činí cca 300 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
chodníku v bezbariérové úpravě, v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na 
předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraňováním stavby chodníku, a to na pozemku par.č. 21/2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Klíč – ústav 
sociální péče, příspěvková organizace. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 790/14 orná půda o výměře části cca       
86 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx (vlastní id. 
1/2 pozemku) a  xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 pozemku) za kupní cenu ve výši 480,- Kč / m2, 
dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 790/17 orná půda o výměře části cca      
500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
200,- Kč / m2, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení  
na pozemku parc.č. 556/4 orná půda v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Česká republika, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR a věcného 
břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním uvedené kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno na 
dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle znaleckého posudku, dle bodu číslo 8 předložené 
důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemku parc.č. 556/6 orná půda v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/4 pozemku), pana xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/4 
pozemku), pana xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/4 pozemku) a paní xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/4 
pozemku) a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s umístěním, 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním uvedené kanalizace. Věcné 
břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle znaleckého posudku, dle 
bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení  
na pozemku parc.č. 556/5 orná půda v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxxx a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v 
souvislosti s umístěním, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním uvedené 
kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle 
znaleckého posudku, dle bodu číslo 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemku parc.č. 559/2 orná půda v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/6 pozemku), pana xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 
pozemku), pana xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/12 pozemku), paní xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/12 
pozemku) a pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/6 pozemku ve společném 
jmění manželů) a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s 
umístěním, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním uvedené kanalizace. 
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle znaleckého posudku, 
dle bodu číslo 11 předložené důvodové zprávy. 
 
13. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemku parc.č. 555/1 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxx a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s 
umístěním, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním uvedené kanalizace. 
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
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bodu číslo 12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení  
na pozemcích parc.č. 536 zahrada, parc.č. 538 ostatní plocha a parc.č. 552/2 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx a věcného břemene 
vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, opravami, údržbou, 
změnami nebo odstraněním uvedené kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení  
na pozemcích parc.č. 557/1 orná půda, parc.č. 4 ostatní plocha, parc.č. 2 zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 33 ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově a věcného břemene vstupu a vjezdu na tyto 
pozemky v souvislosti s umístěním, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním uvedené kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu číslo 14 předložené důvodové zprávy. 
 
16. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemcích parc.č. 532/2 ostatní plocha a 535/1 zahrada, v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Národní památkový 
ústav a věcného břemene vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s umístěním, 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním uvedené kanalizace. Věcné 
břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 15 
předložené důvodové zprávy. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007 ve věci uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 
636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 
1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. a xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, společnosti Czasch spol. s 
r.o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní 
smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že pozemky v době jejího uzavření 
nebudou zatíženy zástavním právem 
a  
schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 
a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a společnosti Czasch spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 
dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude 
uzavřena za podmínky, že pozemky v době jejího uzavření nebudou zatíženy zástavním 
právem, dle bodu číslo 16 předložené důvodové zprávy. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 265/346 ostatní plocha o výměře 
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oddělované části 16 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, který je ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč, dle bodu číslo 17 
předložené důvodové zprávy. 
 
19. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 116/111 ostatní plocha o výměře části 
cca 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Arcibiskupství 
olomouckého, za účelem umístění rozcestníku; smlouva bude uzavřena na dobu životnosti 
rozcestníku, dle bodu číslo 18 předložené důvodové zprávy. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře 
oddělované části 755 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační 
složce právnické osoby VUSS Brno, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
číslo 19 předložené důvodové zprávy. 
 
21. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a vedení 
kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 552/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a v právu vstupu a vjezdu techniky a 
osob v souvislosti s jeho provozem, opravami, úpravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 20 předložené důvodové zprávy. 
 
22. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizačního vedení 
na pozemku parc.č. 556/1 orná půda v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve vlastnictví 
paní xxxxxxxxxx, ve vzdálenosti maximálně 5,3 m od hranice pozemku par.č. 556/1 a 
umístění jedné revizní šachty ve vzdálenosti maximálně 5,7 m od hranice téhož pozemku a v 
právu vstupu a vjezdu na část tohoto pozemku v rozsahu 1,5 m na každou stranu od osy 
vedení kanalizace umístěné ve vzdálenosti maximálně 5 m od hranice pozemku v souvislosti 
s umístěním, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizačního 
vedení. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle znaleckého 
posudku, dle bodu číslo 21 předložené důvodové zprávy. 
 
23. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 5. 5. 2009 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, které bude spočívat v právu umístění a provozování stavby „Svatý 
Kopeček, ulice Darwinova, rekonstrukce komunikace a zatrubnění stávajícího příkopu – objet 
SO 02: zatrubnění stávajícího příkopu“ (vybudování lapače splavenin LS3 a zpevnění 
stávajícího příkopu) a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s jejím provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním, a to 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. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy a na dobu neurčitou a současně uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část 
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. za úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy 
a  
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Svatý Kopeček, ulice Darwinova, 
rekonstrukce komunikace a zatrubnění stávajícího příkopu – objet SO 02: zatrubnění 
stávajícího příkopu“ (vybudování lapače splavenin LS3 a zpevnění stávajícího příkopu) na 
pozemku parc.č. 1346/1 lesní pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České 
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republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p.  
a  
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část 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., za úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 22 předložené důvodové zprávy. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k části 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. za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 23 
předložené důvodové zprávy. 
 
25. schvaluje 
uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 1347 lesní pozemek v  k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České 
republiky, s. p. a v právu vstupu a vjezdu techniky a osob v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, úpravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno je zřizováno na 
dobu životnosti stavby za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 24 předložené 
důvodové zprávy. 
 
26. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování podzemního 
kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 790/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx 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 dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 25 předložené důvodové zprávy. 
 
27. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Schweitzerova - chodník, přechody pro pěší“ na 
pozemku parc.č. 416/9 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc, který je vlastnictví 
xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 26 předložené důvodové zprávy. 
 
28. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování 
kanalizačního vedení na pozemcích parc.č. 427 trvalý travní porost, parc.č. 428 ostatní 
plocha, parc.č. 1359 ostatní plocha a parc.č. 1361 trvalý travní porost vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc, které jsou ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx  a v právu vstupu a vjezdu na 
tyto pozemky v souvislosti s jejím umístěním, provozováním, opravami, údržbou, úpravami, 
změnami a odstraněním uvedeného kanalizačního vedení. Věcné břemene bude zřízeno na 
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 27 předložené důvodové zprávy. 
 
29. schvaluje 
uzavření smlouvy o náhradě ušlých příjmů ve výši  10.000,- Kč z části pronajatého pozemku  
v souvislosti s realizací investiční akce statutárního města Olomouc „Dům s pečovatelskou 
službou Slavonín“ na pozemku parc.č. 776/3 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to s panem 
xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 28 předložené důvodové zprávy. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parcela č. 628/4 ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 
216 m2 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxx, a to za cenu 170.000,- Kč, dle bodu číslo 29 předložené důvodové zprávy. 
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31. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a provozování kanalizace v pozemku 
parcela č. 622/4 ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 1.570 m2 v katastrálním území Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek za 
účelem jejích oprav, úprav a odstranění, a to s vlastníkem tohoto pozemku, panem 
xxxxxxxxxx , a za cenu 680.000,- Kč, dle bodu číslo 30 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. uděluje 
souhlas s umístěním mobilní dřevěné budky, o rozměrech cca 2,5 m x 2,5 m, za účelem 
uskladnění sekačky na trávu a zahradnického nářadí k ošetřování a udržování pronajatého 
pozemku parc. č. st. 308, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 5/53, 
ostatní plocha, o výměře 167 m2,  
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 755-1111/2009, 
panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 190.402,- Kč, z toho pozemek 180.000,- Kč a 
náklady 10.402,- Kč, dle upravené důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to:  
ideální 1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 
xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 do SJM manželům xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč a 
ideální 1/5 do SJM manželům za 20.136,- Kč, kupní cena celkem 100.680,- Kč, z toho 
pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc ve věci použití 
koeficientu 0,2 při výpočtu kupní ceny a nebo snížení kupní ceny o částku 150.000,- Kč při 
prodeji pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.5.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí skutečnost, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 1227 (Řezníčkova 10) s pozemkem parc. č. st. 70/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 92 m2, a dle geometrického plánu č. 1747-1119/2009 prodej pozemku 
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parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, díl ,,a“ + ,,b“, o výměře 30 m2, a nově 
označeného pozemku 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, xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 818.596,- Kč, z toho budova č. p. 1227 za 639.800,- Kč, pozemek parc. č. st. 70/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, za 82.800,- Kč, pozemek parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, díl ,,a“ + ,,b“, za 27.000,- Kč, nově označený pozemek parc. č. 55/3, zahrada, za 
50.400,- Kč a náklady 18.596,- Kč., dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců o revokaci usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 20. 04. 2009, 
bod 6, část 14  a schválení záměru odprodeje budovy  č. p. 65 (Gorazdovo nám. 3, 3a) s 
pozemkem parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a  budovy 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 upravené důvodové zprávy bod 
2.2., varianta B) 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej 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, paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem ve výši 202.000,- Kč, z toho za jednotku 185.077,- Kč, za pozemek 9.671,- Kč a 
náklady 7.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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. 822, 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 3.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  bytové jednotky 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 3.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, 929, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx 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 3.3. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, část 18, ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 627/9 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 431.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
3.4. 
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15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 627/9 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 433.372,- Kč, z toho za 
jednotku 398.109,- Kč, za pozemek 26.891,- Kč, náklady 8.372,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.4. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 20. 04. 2009, bod 6, část 30, ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 191/5 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 837/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 502.200,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.5. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 191/5 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 
190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 
1962, 1963, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
502.200,- Kč, z toho za jednotku 462.049,- Kč, za pozemek 36.917,- Kč a náklady 3.234,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 33, ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 722/58 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
323/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 
209.950,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 722/58 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 323/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem ve výši 209.950,- Kč, z toho za jednotku 206.993,- Kč, za pozemek 
2.210,- Kč a náklady 747,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů  xxxxxxxxxx o zrušení – výmaz předkupního práva ve prospěch statutárního 
města Olomouce k jednotce č. 858/3 v domě č. p. 858 (Komenského 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 498/9756 na společných částech domu č. p. 858 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 498/9756 na pozemku parc. č. st. 154/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
21. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 51/6 v budově č. p. 51 (Lafayettova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/11567 na společných částech budovy č. p. 51 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/11567 na pozemku parc. č. st. 508, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
700.000,- Kč, dle upravené důvodové zprávy bod 3.8. 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 622/10 v budově č. p. 622 (nám. 
Národních Hrdinů 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/13260 na společných 
částech budovy č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/13260 na pozemku 
parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxx, a to do 30. 09. 2009, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
23. vyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek Zelená 580/11 a 581/13, Olomouc, ve věci vrácení zůstatku 
II. části kupní ceny ve výši 7.501,- Kč k proinvestování na účet domu s tím, že převod částky 
bude proveden až po schválení uznání faktury radou města, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
24. souhlasí 
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v 
domech, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
25. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyhovět žádosti pana xxxxxxxxxx o poskytnutí seznamu domů s 
neprodanými byty, dle důvodové zprávy bod 4.3. 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí informaci ve věci majetkoprávních vztahů v lokalitě Dolní Hejčínská - 
Štolbova dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
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) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 44 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1) 
b) Kosmonautů 16, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
a) 
c) Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 32 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
b) 
d) Horní náměstí 10, Olomouc, velikost 3+kk, č.b. 1 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 c) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 2 roky: 
xxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a) 
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      b) na tři měsíce: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3b) 
  
2. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
7 Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního ur čení v 

majetku SmOl – návrh zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh změny Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v majetku SmOl dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh Hodnocení žádostí o nájem bezbariérového bytu v majetku SmOl – Kritéria pro 
hodnocení kvality současného bydlení, sociálních a zdravotních důvodů dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
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8 Veřejná zakázka č. 9042 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Souhrn změn projektu FS II – dodatek č. 8“ archivní číslo 9042 sdružení uchazečů/uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě a tím potvrzuje rozhodnutí 
vedení města ze dne 27.5.2009. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9063 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Centrální informační systém “ archivní číslo 9068. 
 
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  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9049 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
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. § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Informační a orientační systém města Olomouce 1. část“ 
archivní číslo 9049. 
 



 24

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 9069 - 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 „Ošetření dřevin v historických parcích“ archivní číslo 9069. 
b)  seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
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 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. 3. 
 
 
 
 
12 Vydání zm ěny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č. XVI ÚPnSÚ Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
13 Pořízení souboru zm ěn č.VI regula čního plánu MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání ZMO návrh na pořízení souboru změn č.VI regulačního plánu MPR 
Olomouc dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
14 Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit ě Nová Ulice, ul. 

Mošnerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 22.6.2009 návrh pořízení změny ÚPnsÚ Olomouc v rozsahu 
přílohy důvodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
15 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
svolat jednání k řešení koordinace  rekonstrukce  Dolního náměstí s řešením problémových 
okruhů na Horním náměstí dle diskuse v RMO 
T: 1. 9. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
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16 Bikepark Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantní řešení studie "Bikeparku Olomouc" v lokalitě Slavonín dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Tramvajová tra ť Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
primátora města Martina Novotného a náměstka primátora JUDr. Martina Majora jednat s 
investorem Projektu Šantovka s cílem zkoordinovat vzájemně provázané aktivity a k jednání 
o možnostech spolufinancování provázaných investičních záměrů 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic předložit harmonogram 
přípravy tramvajové tratě Nové Sady včetně odhadu finančních nákladů 
T: 21. 7. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru evropských projektů prověřit konkrétní možnosti spolufinancování 
výstavby tramvajové trati z programů EU 
T: 21. 7. 2009 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Nemilanka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací protipovodňových 
opatření Nemilanka 
T: 11. 8. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
19 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investorů uvedených v bodě 3. důvodové zprávy do průmyslové zóny Šlechtitelů 
 
3. schvaluje 
vytvoření podmínek pro další rozvoj společnosti CERTAS CZ, spol. s r. o. v souladu s bodem 
3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
20 Obecně závazná vyhláška o cenové map ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2009/2010) 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce (2009/2010) na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce (2009/2010) 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
 
21 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku a 
obcí "České dědictví UNESCO"  dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit materiál dle bodu č.2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 17. 
 
 
 
22 Obnova mobiliá ře a cestní sít ě a Rudolfova alej  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený mobiliář dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 
 
 
 
23 8. května - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Kontrola hospoda ření  ZŠ Olomouc, 8. kv ětna 29 v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 Kontrola hospoda ření ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18 v roce 

2008 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
26 Vyúčtování náklad ů za zimní údržbu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 Dodatek smlouvy s Veolia Transport  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
omezení některých spojů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport Morava a. s. 
 
4. ukládá 
podepsat Dodatek č.1 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport Morava a. s. 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
28 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla TSMO a.s v ul. Křivá dle důvodové zprávy ad  
A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2  RARSM v ul. 8. Května dle důvodové zprávy ad  B) 
 
4. souhlasí 
vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 3M1 3870 v ul. Sokolské dle upravené 
důvodové zprávy ad C) 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
29 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 1., 2. důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
30 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost Debatního klubu Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
31 Přechod pro chodce Tomkova - petice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zadání PD v souladu s důvodovou zprávou 
T: 11. 8. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
Mgr. Ščudlíkovi zaslat odpověď petentům dle usnesení RMO 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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32 Žádost o podporu z rozpo čtu statutárního m ěsta Olomouce v 

oblasti bezbariérových úprav objekt ů - 2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn  
 
3. ukládá 
na jednání ZMO  dne 22.6. 2009 předložit ke schválení návrh na poskytnutí finanční podpory 
nad 50 tis. Kč  
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 21. 7. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
33 Hodnocení M ěstského programu prevence kriminality za rok 

2008 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
34 Městský program prevence kriminality na rok 2009 -  výsledky 

dotačního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Městského programu prevence 
kriminality na rok 2009 dle bodu 2.důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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35 Projekt Ošet ření dřevin v historických parcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem realizace projektu dle bodu 1 DZ 
 
3. schvaluje 
složení realizačního týmu projektu dle bodu 2 DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
36 IPRU Olomouc - Smlouvy o spolupráci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc 
 
3. souhlasí 
s podpisem Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc 
s budoucími příjemci dotace dle tabulky z bodu 2.1 důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
podpisem Smluv o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
 
5. souhlasí 
s podpisem Dohody o spolupráci a partnerství mezi statutárním městem Olomouc a 
Arcibiskupstvím olomouckým 
 
6. pověřuje 
podpisem Dohody o spolupráci a partnerství náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
37 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s aktualizací údajů IPRM Revitalizace a regenerace sídliště a s uzavřením Dohody o 
zabezpečení realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle bodu 2 části A důvodové 
zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Oznámení o změně k IPRM a 
Dohody o zabezpečení realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
4. schvaluje 
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště po vydání závěru zjišťovacího řízení dle bodu 3 
části A důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit IPRM Revitalizace a regenerace sídliště po vydání 
závěru zjišťovacího řízení dle bodu 3 části A důvodové zprávy. 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
38 Příspěvky v oblasti  drobných ve řejně prosp ěšných aktivit s 

výší p říspěvku do 5 000,-- Kč a příspěvek v oblasti 
nespecifikované akce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit dle přílohy důvodové zprávy a 
příspěvek v oblasti nespecifikované akce dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování  podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 21. 7. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
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39 Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 -  využití zdroj ů 
rezervního fondu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Zeyerova 
28 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 40. 
 
 
 
40 Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 - organiza ční změna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
Mgr.Radku Hladíkovou z funkce ředitele Základní školy Olomouc, Čajkovského dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předat písemné odvolání z funkce  Mgr.Radce Hladíkové 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
41 Dodatek č.1 Platového p ředpisu pro stanovení plat ů ředitel ů 

základních škol a mate řských škol, jejichž z řizovatelem je 
statutární m ěsto Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a  mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat nové platové výměry ředitelům základních a mateřských škol v souladu s 
Dodatkem 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 44. 
 
 
 
42 Organiza ční záležitosti - dohoda p ředzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění dohody dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy při schvalování předzahrádek předložit vždy Radě města Olomouce dohodu 
dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 
 
 
 
43 Příspěvek  kraje na činnost dobrovolných hasi čů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí příspěvku   
 
3. schvaluje 
spolufinancování ve stejné výši jako je výše příspěvku 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy na příspěvek Olomouckého kraje na vybavení jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů v Olomouci dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
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44 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body č. 2, 3, 4, 6 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvků dle upravené důvodové zprávy body č. 1 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy, body č. 1 
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 47. 
 
 
 
 
45 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
garanta za provozování a správce majetku ve společnosti Aquapark a.s. zástupce dle návrhu 
na řešení důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 48. 
 
 
 
46 Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 17. zasedání ZMO: na pondělí 22. 6. 2009 od 9.00 hodin 
- místo konání 17. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 17. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 



 37

Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 50. 
 
 
 
47 Památník letc ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 51. 
 
 
 
48 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě dle DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 
 
 
49 Informace o činnosti kontrolního výboru ZMO v I. pololetí 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 54. 
 
 
 
50 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 21. 7. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 55. 
 
 
 
51 Flora - dopravní řešení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 56. 
 
 
 
 
52 Využití d ětského dopravního h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájmy dětského dopravního hřiště dle varianty A) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o pronájmu DDH 
T: 30. 6. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 58. 
 
 
 
53 Petice Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a)   předloženou důvodovou zprávu 
b)   odpověď na petici dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 59. 
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54 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
provedení průzkumu střešní konstrukce zimního stadionu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 60. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.     Mgr. Svatopluk Š čudlík v. r.  
primátor m ěsta Olomouce   1. nám ěstek primátora 
 

 

  
  
 


