
 

USNESENÍ 
 

z 77. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21. 7. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 7. 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 17, část 3 usnesení RMO ze dne 5.5.2009, týkající se metodiky úpravy mzdových tarifů 
MmOl a příspěvkových organizací 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout  část nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2,  vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1721/29 o výměře 127 m2, část 
pozemku parc. č. 1649/1 o výměře 15 m2 a část pozemku parc. č. 1648/1 o výměře 1 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměry částí pozemků budou 
upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1721/65 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/83 zast. 
pl.) o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout pozemky parc. č. 765/4 o výměře 119 m2, parc. č. 765/5 o výměře 178 
m2 a část pozemku parc. č. 763/1 o výměře 190 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 353 m2 a parc. č. st. 
868 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/25 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 294/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 664 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 13/1 orná půda o výměře 276 m2        
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr odprodat část pozemku parc. č. 987/12 ostat. pl. o výměře 154 m2 (dle GP parc. 
č. 987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Fe Produkt, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 1.12. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc k provádění cvičných jízd v autoškole dle důvodové 
zprávy bod č. 1.14. 
 
15. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 43,30 m2 v 1. NP v budově č.p. 198 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 80 zast. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
16. záměr pronajmout  část pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – snížení výměry pronajaté části pozemku dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. 319/2 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.  
 
18. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha            
o výměře 1150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného 
domu dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
19. záměr pronajmout pozemky parc. č. 98/20 zahrada o výměře 310 m2 a parc. č. st. 250 
zast. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
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20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
21. záměr směnit pozemky parc. č. 549/2 zahrada o výměře 106 m2 a parc. č. 549/1 trvalý 
travní porost o výměře 171 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 669/1 orná půda o výměře 998 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 1.21. 
 
22. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1845/9 o výměře 4548 m2, parc. č. 1845/19               
o výměře 7522 m2, parc. č. 1845/23 o výměře 7689 m2, parc. č. 1845/24 o výměře 7820 m2, 
parc. č. 1845/29 o výměře 4663 m2, parc. č. 1845/26 o výměře 11196 m2, parc. č. 1845/38    
o výměře 1376 m2, parc. č. 1843/184 o výměře 2319 m2, parc. č. 1843/49 o výměře 470 m2, 
parc. č. 1843/181 o výměře 3228 m2 a parc. č. 1843/53 o výměře 330 m2, vše orná půda v 
k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 790/6 o výměře 6375 m2, parc. č. 790/12 o výměře 2493 
m2, parc. č. 790/15 o výměře 2626 m2 a parc. č. 790/20 o výměře 1117 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
23. záměr pronajmout  pozemky parc. č. 1070/58 o výměře 2067 m2, parc. č. 1130/6             
o výměře 3942 m2, vše orná půda, pozemků parc. č. 1146/4 ost. pl. o výměře 137 m2, parc. 
č. 1070/63 vodní plocha o výměře 9 m2 a částí pozemků parc. č. 479/1 o výměře 3078 m2, 
parc. č. 479/37 o výměře 761 m2, parc. č. 910/11 o výměře 4704 m2, parc. č. 1125/79           
o výměře 1126 m2, parc. č. 910/29 o výměře 9407 m2, parc. č. 910/15  o výměře 5 607 m2, 
vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
24. záměr pronajmout část  pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
26. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 315/9 o výměře 769 m2, parc. č. 556/1             
o výměře 175 m2 a parc. č. 223 o výměře 1 539 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26.   
 
27. záměr směnit část pozemku parc. č. parc. č. 706 ostat. pl. (dle GP parc. č. 706/2)             
o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 
21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
28. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 29,70 m2 ve 3. NP domu na ul. Dolní 
náměstí č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, v k.ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc, Středisku rané péče SPRP Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
29. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 35,20 m2 a nebytové prostory o výměře 
13,25 m2 ve 2.NP domu na ul. Dolní náměstí č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, 
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc,  Sdružení Nadační fond Olomoucké koalice 
neziskových organizací dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
30. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 16,64 m2 ve 2.NP domu na ul. Dolní 
náměstí č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, v k.ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc  TJ Lize stovkařů dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
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31. změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/238/2002/Pl ze dne      
30. 1. 2003 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
32. pronájem pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, parc. č. st. 231/2 zast. 
pl. o výměře 252 m2, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, parc. č. st. 232/2 zast. pl. 
o výměře 243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a pozemků parc. č. st. 907 
zast. pl. o výměře 334 m2, parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. 
o výměře 237 m2, parc. č. st. 826 zast. pl. o výměře 239 m 2, parc. č. st. 861 zast. pl.            
o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl.             
o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady             
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. o výměře 384 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
34. pronájem pozemků parc. č. 306/17 orná půda o výměře 9 355 m2 a parc. č. 308/1 ostat. 
pl. o výměře 410 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Stavitelství 
Pospíšil s.r.o. – prodloužení doby nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.12.   
 
35. poskytnutí jako výpůjčky dětského dopravního hřiště na části pozemku parc. č. 451/1 
ostatní plocha o výměře 3480 m2 a na pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a 
nádvoří, a budovy na pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
36. pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 190 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
37. pronájem pozemku 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 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
38. pronájem pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 972/2 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č.  399 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře  282 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře  386 m2 a pozemku parc. č. st. 
1177 zast. pl. o výměře 14 m2, vše v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19.  
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 24/23 ostat. pl. o výměře 598 m2 v  k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
44. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 116/124 ostat. pl. o celkové výměře 260 m2         
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
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45. pronájem částí pozemku 613 ostat. pl. o celkové výměře 75 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a částí pozemku parc. č. 1185/4 ostat. pl. o celkové výměře 36 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc společnosti VERT, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č.  21/13 zahrada  výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
48. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN na pozemku parc. č. 111/4 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
49. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 111/4 ostat. pl.  v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.25. 
 
50. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN na pozemcích parc. č. 298/1 ostat. plocha, parc. č. 293/7 ostat. pl., parc. č. 293/4 
ostat. pl., parc. č. 91/1 ostat. pl., vše v  k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
51. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení  NN na na pozemcích parc. č. 298/1 ostat. plocha, 
parc. č. 293/7 ostat. pl., parc. č. 293/4 ostat. pl., parc. č. 91/1 ostat. pl., vše v  k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.26. 
 
52. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN na pozemku parc. č. 257 ostat. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 257 ostat. pl.  v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.27. 
 
54. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelového vedení NN a STL plynovodu na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 1028/5 ostatní plocha, 1028/4 
ostatní plocha, 1028/6 ostatní plocha, 420/21 orná půda, 420/9 orná půda, 420/19 orná 
půda, 420/10 orná půda, 420/18 ostatní plocha, 420/2 orná půda, 345/7 orná půda, 345/50 
orná půda, 345/45 orná půda, 345/58 orná půda, vše v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín, parc. 
č. 1031/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1192/2 ostatní plocha, 1040/14 orná půda, 1025/6 
orná půda, 1025/1 orná půda, 1025/21 orná půda, 1025/20 orná půda, 1025/4 orná půda, 
1025/19 orná půda, 1025/18 orná půda, 1192/3 ostatní plocha, 1025/17 orná půda, 1040/15 
orná půda, 1040/12 orná půda, 1193 ostatní plocha, 1040/24 orná půda, 1040/16 orná půda, 
1381/1 orná půda, 1381/2 orná půda, 1025/5 orná půda, 1025/16 orná půda, vše v k. ú 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování zemního kabelového vedení NN a STL plynovodu na pozemku parc. 
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č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 
1028/5 ostatní plocha, 1028/4 ostatní plocha, 1028/6 ostatní plocha, 420/21 orná půda, 
420/9 orná půda, 420/19 orná půda, 420/10 orná půda, 420/18 ostatní plocha, 420/2 orná 
půda, 345/7 orná půda, 345/50 orná půda, 345/45 orná půda, 345/58 orná půda, vše v k. ú. 
Hněvotín, obec Hněvotín, parc. č. 1031/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1192/2 ostatní plocha, 
1040/14 orná půda, 1025/6 orná půda, 1025/1 orná půda, 1025/21 orná půda, 1025/20 orná 
půda, 1025/4 orná půda, 1025/19 orná půda, 1025/18 orná půda, 1192/3 ostatní plocha, 
1025/17 orná půda, 1040/15 orná půda, 1040/12 orná půda, 1193 ostatní plocha, 1040/24 
orná půda, 1040/16 orná půda, 1381/1 orná půda, 1381/2 orná půda, 1025/5 orná půda, 
1025/16 orná půda, vše v k. ú Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
56. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch pozemků parc. č. 1028/5 ostatní plocha, 1028/4 ostatní plocha, 1028/6 ostatní 
plocha, 420/21 orná půda, 420/9 orná půda, 420/19 orná půda, 420/10 orná půda, 420/18 
ostatní plocha, 420/2 orná půda, 345/7 orná půda, 345/50 orná půda, 345/45 orná půda, 
345/58 orná půda, vše v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín, parc. č. 1031/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, 1192/2 ostatní plocha, 1040/14 orná půda, 1025/6 orná půda, 1025/1 orná půda, 
1025/21 orná půda, 1025/20 orná půda, 1025/4 orná půda, 1025/19 orná půda, 1025/18 orná 
půda, 1192/3 ostatní plocha, 1025/17 orná půda, 1040/15 orná půda, 1040/12 orná půda, 
1193 ostatní plocha, 1040/24 orná půda, 1040/16 orná půda, 1381/1 orná půda, 1381/2 orná 
půda, 1025/5 orná půda, 1025/16 orná půda, vše v k. ú Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 1028/5 ostatní plocha, 1028/4 
ostatní plocha, 1028/6 ostatní plocha, 420/21 orná půda, 420/9 orná půda, 420/19 orná 
půda, 420/10 orná půda, 420/18 ostatní plocha, 420/2 orná půda, 345/7 orná půda, 345/50 
orná půda, 345/45 orná půda, 345/58 orná půda, vše v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín, parc. 
č. 1031/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1192/2 ostatní plocha, 1040/14 orná půda, 1025/6 
orná půda, 1025/1 orná půda, 1025/21 orná půda, 1025/20 orná půda, 1025/4 orná půda, 
1025/19 orná půda, 1025/18 orná půda, 1192/3 ostatní plocha, 1025/17 orná půda, 1040/15 
orná půda, 1040/12 orná půda, 1193 ostatní plocha, 1040/24 orná půda, 1040/16 orná půda, 
1381/1 orná půda, 1381/2 orná půda, 1025/5 orná půda, 1025/16 orná půda, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
58. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1192/1 ostatní plocha a parc. č. 1189/2 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
59. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování zemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1192/1 ostatní 
plocha a parc. č. 1189/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
60. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelového vedení  na pozemcích parc. č. 1192/1 ostatní plocha a parc. 
č. 1382 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
61. uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení  na pozemcích parc. č. 1192/1 
ostatní plocha a parc. č. 1382 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 



 7 

prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
62. pronájem budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná stavba) na pozemcích 
parc. č. st. 1348/1 a st. 1348/2, oba  zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc (budova č. 88) 
1. Leteckému školnímu pluku dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
63. pronájem části budovy o výměře 13,91 m2 v 1. NP v objektu ZŠ a MŠ Olomouc, 
Demlova č.p. 518, č.o. 18 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl.        
v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MEDIVIZE s.r.o. na dobu určitou do 31. 8. 2009 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
64. pronájem nebytového prostoru o výměře 12,24 m2 v 3. NP v budově Dolní náměstí č.p. 
27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc Sdružení Podané ruce, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
65. pronájem nebytového prostoru 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 sdružení 
“Jdeme autistům naproti – Olomouc o.s.“ dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
66. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 804/10 ostat. pl. (dle GP díl "a") o výměře 10 m2 a pozemku parc. č. 
842/11 ostat. pl. (dle GP díl "c") o výměře 97 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
67. pronájem pozemků parc. č. 1721/19 ost. pl. o výměře 1858 m2, parc. č.1721/20 orná 
půda o výměře 1996 m2, část parc. č. 1721/16 ost. pl. o výměře 917 m2, část parc. č. 
1721/17 ost. pl. o výměře 927 m2, část parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 1755 m2, část 
parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 1385 m2, část parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře 607 m2, 
část parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 1479 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti DAPON OKNA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
68. dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování  a údržbě veřejné kanalizace stavby „OLOMOUC 
– REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ – II. ČÁST“, mezi statutárním 
městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
69. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby páteřní komunikace, chodníku 
a veřejného osvětlení budované  v rámci stavby „Technologický park Olomouc“, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
70. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby splaškové kanalizace a 
vodovodu budované  v rámci stavby „Technologický park Olomouc“, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím 
prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
71. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č. p. 189 na pozemcích parc. 
č. st. 1030 zast. pl. a nádvoří, parc. č. st. 2150/3 zast. pl. a nádvoří a parc. č. 2150/4 zast. pl. 
a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s ČR – Krajským ředitelstvím policie 
Severomoravského kraje dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
72. záměr pronajmout  část pozemku parc. č. 346/3 ostat. pl. o výměře 535 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
2. souhlasí 
1. s podnájem nebytových prostor o výměře 35,20 m2 ve 2.NP domu na ul. Dolní náměstí 
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č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, 
neziskovým organizacím v regionu dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
2. s provedením stavebních úprav v maximální výši 139 667,- Kč včetně DPH spočívající v 
rozšíření zubní ordinace v části budovy o výměře 13,91 m2 v 1. NP v objektu ZŠ a MŠ 
Olomouc, Demlova č.p. 518, č.o. 18 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 615 
zast. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MEDIVIZE s.r.o. a následným odpočtem 
investic ve vlastním účetnictví nájemce za podmínky doložení a odsouhlasení příslušných 
dokladů pronajímatelem dle důvodové zprávy bod č. 3.2.   
 
3. s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 239,- Kč měsíčně na dobu neurčitou nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za užívání garáže o výměře 21 m2 na pozemku parc. č.  st. 527, 
zast. plocha a nádvoří,  v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
4. s provedením stavebních úprav v maximální výši 130.000,- Kč bez DPH v nebytových 
prostorech o výměře 600,15 m2 v domě Horní náměstí č.p. 433, č.or. 21, na pozemku 
parc.č. 372 st. pl., kat. území Olomouc – město, obec Olomouc a následným odpočtem 
investic ve vlastním účetnictví nájemce za podmínky doložení a odsouhlasení příslušných 
dokladů pronajímatelem dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o. o pronájem pozemku parc. č. 1125/77 orná 
půda o výměře 2726 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.23. 
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře 
15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  636 ostat. pl.         
o výměře 1 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem  pozemků parc. č. 37/3 zahrada o výměře 16 
335 m2, parc. č. 24/1 zahrada o výměře 3 734 m2 a parc. č. 24/3 zahrada o výměře 4 991 
m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 346/3  ostat. pl.    
o výměře 970 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
6. společnosti euroAWK, s. r. o. o udělení souhlasu umístit oboustranný reklamní panel         
o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m na části pozemku parc. č. 124/4 ostatní plocha        
o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
7. Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů, Hnutí DUHA Olomouc a Střediska rané 
péče Olomouc o pronájem nebytového prostoru 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sdružení SPES a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem 
nebytového prostoru 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. 3.4. 
 
9. Box klub GAMBARE OLOMOUC, o.s., o provedení stavebních úprav v objektu č. p. 452 s 
pozemkem parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc (Na Letné -  C1K4) dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  



 9 

 
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem  části pozemku parc. č. 105/18 ostat. pl. o výměře  
3 m2 v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
11.  společnosti REALGASPER s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 235/26 orná půda   
o výměře 110 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zvýšení nájemného na 
pozemky parc. č. 222 ostat. pl. o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 ostat. pl. o výměře 5 104 
m2, vše v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje prověřit možnost využití lokality z hlediska ÚPnSÚ Olomouc dle 
důvodové zprávy body č. 2.4. a č. 2.5.  
T: 24. 11. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce spočívající ve zúžení nemovitého majetku, s kterým má právo 
příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce hospodařit, o část pozemku parc. č. 466/2 
ostatní plocha o výměře 384 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc v Zastupitelstvu města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Holpuchovi, Ph.D. podepsat smlouvu o výpůjčce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
T: ihned 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
7. uděluje 
1. souhlas společnosti EURO Enterprise, s.r.o. s legalizací stavby hangáru (objektu č. 231) 
na částech pozemků parc. č. 315/9 o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 o výměře 175 m2 a 
parc. č. 223 o výměře 1 539 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.26.   
 
2. souhlas společnosti Česká pošta, s. p. s umístěním poštovních schránek dle důvodové 
správy dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
3. souhlas paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s umístěním stavby balkonu nad pozemkem 
parc. č. 378/5 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008, bod programu 2, bod 4. 25. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
2. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2006, bod programu 2, bod 18 ve věci schválení úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
3. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009, bod programu 2, bod 2.24 ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č.  178/4 orná půda o výměře  282 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup ideálního podílu  1314/46792 k 
pozemkům parc. č. st. 991/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2, parc. č. st. 991/3 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 1 m2 a parc. č. st. 991/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 696 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví  manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 1358 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
3. darování částí 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. 4.11. 
 
4. darování částí 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. 4.12. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  pozemky parc. č. 1721/19 ost. pl.               
o výměře 1858 m2, parc. č.1721/20 orná půda o výměře 1996 m2, část parc. č. 1721/16 ost. 
pl. o výměře 917 m2, část parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 927 m2, část parc. č. 1721/18 
ost. pl. o výměře 1755 m2, část parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 1385 m2, část parc. č. 
1721/34 ost. pl. o výměře 607 m2, část parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 1479 m2, vše         
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností DAPON OKNA s.r.o. při kupní ceně 
ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 (dle GP parc. č. 604/8)     
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 48 924,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
7. odprodej pozemku parc. č. 629/29 zahrada o výměře 62 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 57 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
8. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/12 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
15 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
9. odprodej části 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   
220 644,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 765/4            
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o výměře 119 m2, parc. č. 765/5 o výměře 178 m2 a parc. č. 763/1 o výměře 332 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 98/20 zahrada              
o výměře 310 m2 a parc. č. st. 250 zast. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1420/3 
ostatní plocha o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 105/18 ostat. 
pl. o výměře  3 m2 v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda 
o výměře 208 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná 
půda o výměre 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda      
o výměre 350 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda 
o výměře 310 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
9. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda 
o výměře 310 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
10. žádosti panaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda 
o výměře 321 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
11. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda             
o výměře 292 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda      
o výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
13. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda          
o výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
14. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda           
o výměře 296 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
15. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda             
o výměře 296 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
16. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná 
půda o výměře 330 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
17. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná 
půda o výměře 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
18. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná 
půda o výměre 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.    
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19. žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o směnu pozemků parc. č. 824/2 o výměře 50 854 
m2, parc. č. 710/6 o výměře 14 396 m2, parc. č. 937/1 o výměře 318 m2, parc. č. 937/9         
o výměře 957 m2, parc.č. 1062/51 o výměře 6 394 m2, parc. č. 824/1 o výměře 10 667 m2, 
parc. č. 824/27 o výměře 10 m2, parc. č. 824/28 o výměře 28 m2, parc. č. 824/30 o výměře 
247 m2 a parc. č. 824/33 o výměře 74 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, parc. č. 1917 ostat. 
pl. o výměře 44 515 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 718/7 o výměře 47 m2, parc. č. 
718/8 o výměře 5 515 m2, parc. č. 718/10 o výměře 170 m2, parc. č. 718/11 o výměře 1 500 
m2 a parc. č. 719/4 o výměře 235 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
1177/11 o výměře 10 694 m2, parc. č. 1177/13 o výměře 2 498 m2, parc. č. 1177/14                
o výměře 434 m2 a parc. č. 1177/15 o výměře 100 m2, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 800/5        
o výměře 11 591 m2, parc. č. 800/2 o výměře 45 080 m2 a parc. č. 1115 o výměře 11 775 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 460/7 o výměře 12 140 m2 a parc. č. 460/19       
o výměře 4 237 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 210/1 ostat. pl. o výměře 7 005 m2     
v k. ú. Bělidla, parc. č. 98/3 o výměře 3 992 m2 a parc. č. 116/17 o výměře 4 542 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 1106/24 o výměře 83 m2, parc. č. 1348 o výměře 15 934 
m2 a parc. č. 1349/3 o výměře 223 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, parc. č. 385/3               
o výměře 2 796 m2 a parc. č. 385/17 o výměře 8 957 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Týneček, vše 
obec Olomouc parc. č. 802 o výměře 75 747 m2, parc. č. 864 o výměře 14 145 m2 a parc. č. 
871 o výměře 10 121 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, vše ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 460/13 o výměře 12 502 m2 a 
parc. č. 460/1 o výměře 6 642 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
20. žádosti společnosti REALGASPER s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 235/26 orná 
půda o výměře 110 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
21. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 
222 ostat. pl. o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 ostat. pl. o výměře 5 104 m2, vše v k. ú. 
Neředín obec Olomouc z vlastnictví sourozenců xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
22. žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 4. 
2009, bod programu 5,  bod  17 ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL 
Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 292 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
23. žádosti Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 
20. 4. 2009, bod programu 5, bod 18 ve věci nevyhovění žádosti Tělovýchovné jednoty 
LOKOMOTIVA Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 1 328 
m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.    
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 66 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře     
1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši 1 200,- Kč/m2, tj. 1 380 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 132/17 ost. pl. o výměře 883 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  
umístění  a provozování cyklotrasy na pozemcích parc.č. 96/2 zahrada a parc.č. 96/5 
zahrada, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky na tyto 
pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním 
cyklotrasy, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Sdružených zařízení pro 
péči o dítě v Olomouci, příspěvkové organizace. Budoucí věcné břemene bude zřízeno na 
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na pozemku 
parc.č. 74/1 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na pozemku 
parc.č. 60 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na pozemku 
parc.č. 64/1 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 
4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na pozemku 
parc.č. 514/1 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve společném 
jmění manželů pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 5 
předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemcích parc.č. 72 zahrada a parc.č. 71 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Radíkov, které jsou ve společném jmění manželů pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 6 předložené 
důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na pozemku 
parc.č. 67 trvalý travní porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na pozemku 
parc.č. 78 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy k části 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. za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 9 předložené důvodové 
zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  
umístění  a provozování bezbariérových úprav komunikací na pozemku parc.č. 432/11 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky na 
tento pozemek v souvislosti s jejich umístěním, provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit Česká pošta, s. 
p. Budoucí věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 10 
předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „SO 07 Přeložka kanalizačního sběrače C“ na 
pozemku parc.č. 355/10 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
a  
současně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
umístění a provozování stavby „SO 07 Přeložka kanalizačního sběrače C“ na pozemku 
parc.č. 355/10 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním stavby. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
číslo 11 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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytů v budově Horní Lán 25 ve věci schválení záměru odprodeje  budovy č. 
p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří,  a 
pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pozastavit prodej budovy č. p. 47 (Lafayettova 9) s pozemkem parc. č. st. 472, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do 31. 03. 
2015, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem společnosti POTYLA s.r.o., pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, občanského sdružení P-centrum, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx(Impact UK), pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci 
odprodeje budovy č. p. 47 (Lafayettova 9) s pozemkem parc. č. st. 472, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 365 m2,  vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, část 68, ve věci prodeje budovy č. p. 452, 453 (8. 
května  12,  14) s pozemkem parc. č. st. 350, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, 
a parc. č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc, nájemcům do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu celkem ve 
výši 10.014.131,- Kč, a to podíl 1261/6718 firmě Pramos, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 
3.300.000,- Kč, podíl 1209/6718 Sdružení pro alergické děti Olomouckého kraje za kupní 
cenu ve výši 1.200.000,- Kč, podíl 883/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
920.665,- Kč, podíl 966/6718 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 1.007.206,- Kč, podíl 1420/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.480.572,- 
Kč, podíl 494/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.600.000,- Kč, podíl 485/6718 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 505.688,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 452, 453 (8. května  12,  14) s pozemkem parc. č. st. 350, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 535 m2, vše v  k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví společnosti PRAMOS, spol. s  r. o. a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
každému jednou ideální polovinou, za kupní cenu celkem 11.000.000,- Kč, z toho za budovu 
8.254.355,- Kč, za pozemek 2.680.350,- Kč a náklady 65.295,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.3. 
 
7. ukládá 
Správě nemovitostí Olomouc, a. s. neobsazovat nájemním vztahem volné byty po dřívějších 
nájemcích manželech xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx v budově 8. května 12, 14, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
T: 29. 9. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
Správě nemovitostí Olomouc, a. s. neobsazovat nájemním vztahem nebytový prostor dříve 
užívaný nájemcem Sdružením Olomouckého kraje pro alergické děti v budově 8. května 12, 
14, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
T: 29. 9. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše          
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, TK MANGO Olomouc, o. s. za kupní cenu 4.200.000,- 
Kč, z toho jednotka 4.010.216,- Kč, pozemek 189.784,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxxxx (Impact UK), společnosti ESMEDIA a. s., společnosti Premiér 
marketing group s. r. o. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení nebytové jednotky č. 111/7          
v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na 
společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na 
pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
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11. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene práva umístění, vedení, úpravy a údržby 
vodovodního potrubí přes jednotku č. 111/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3626/18360 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1 ve prospěch jednotky č. 111/10 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 566/18360 na společných částech domu č. p. 111 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 566/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
12. schvaluje 
záměr prodeje bytové jednotky č. 1000/17 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. 
P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na 
společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc - nájemcům, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
13. schvaluje 
záměr prodeje bytové jednotky č.  714/12 v domě č. p. 714, 715, 716,717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemci, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v domě č. p. 135 (Černá 
cesta 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech domu č. 
p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 30. 11. 2009, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č.  727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 752/40311  na společných částech budovy č. p. 727 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 488.800,- Kč, z toho za jednotku 482.008,- Kč, 
za pozemek 5.070,- Kč a náklady 1.722,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
16. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Zikova 5, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21 se xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Hrnčířská 38A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a) 
      b) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polit.vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 b) 
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 c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 d) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc bod 6a) 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc bod 6b) 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
b) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc  
c) xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
d) xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 4 a, b, e, f) 
 
3. s poskytnutím1 bytu organizaci Klíč – centrum sociálních služeb, Dolní Hejčínská 28, Ol. 
(příspěvková organizace Olomouckého kraje) za účelem provozování „bydlení s podporou“ a 
s poskytnutím1 bytu organizaci Charita Olomouc za účelem provozování „chráněného 
bydlení“ dle důvodové zprávy bod 5) 
 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxna byt v DPS Politických vězňů 
4, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
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7 Veřejná zakázka č. 9079 - 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 „Rekonstrukce bytového domu Purkyňova 3, Olomouc“ archivní číslo 9079. 
b) seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 9050 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Informační a orientační systém města Olomouce 2. část“ archivní číslo 9050 uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 880 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e)  zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Poskytnutí úvěru “ archivní číslo 880. 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
10 Nájemné v m ěstských  bytech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
využít možnosti navýšení nájemného v souladu se zákonem 107/2006 Sb. a sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. dle důvodové zprávy, tzn. s platností od 
1.ledna 2010 
 
3. schvaluje 
stanovit volné nájemné dle Varianty B s účinností od 1. 1. 2010 
 
4. schvaluje 
stanovit volné nájemné v DPS dle Varianty B s účinností od 1. 1. 2010  
 
5. schvaluje 
stanovit volné nájemné na Holické 51 dle Varianty B s účinností od 1. 1. 2010  
 
6. schvaluje 
uplatnění nových sazeb při uzavírání nových nájemních smluv s novými nájemci s účinností 
od 21.7.2009 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
bere na vědomí důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 Příspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) zařazení požadovaných částek, dle důvodové zprávy, do soupisu nekrytých požadavků 
b) variantu B dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
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13 Rozpočtové zm ěny r. 2009 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
14 Čerpání finan čních prost ředků z EIB 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
podat žádosti o postupném čerpání dvou tranší úvěru od Evropské investiční banky, a to 
každou ve výši 250 mil. Kč 
T: 11. 8. 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení čerpání tranší úvěru EIB včetně délky splácení, délky odkladu 
splácení a indikativní výše úrokové sazby 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pověřit ekonomického náměstka primátora Jiřího Martináka posouzením a výběrem 
definitivní úrokové sazby  
 
5. ukládá 
předložit radě města návrh rozpočtových změn v souvislosti s čerpáním úvěru od EIB včetně 
plánu investičních akcí 
T: 11. 8. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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15 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Demlova 18 -  
Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu  majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizaci odpisového plánu roku 2009 příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní 
škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 11. 8. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 Waldorfské t řídy - zajišt ění výuky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokračováním výuky v 6. ročníku waldorfských tříd v základní škole Rožňavská za 
podmínek dle bodu b) závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele základní školy a zástupce Waldorfské iniciativy o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Bezručovy sady - lávka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
postup dle bodu D) důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
odboru investic zajištění PD dle diskuse v RMO 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru dopravy převzetí lávek do majetkové evidence dle bodu D) 3. důvodové zprávy. 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
Výstavišti Flora Olomouc, a.s. zajištění a provádění správy lávek dle bodu D) 3. důvodové 
zprávy. 
T: 29. 9. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Schweitzerova - p řechody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
pro další postup variantu č. 1 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
19 Využití podpory poskytnuté Konzervato ři Evangelické 

akademie v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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20 Využití ve řejné finan ční podpory z rozpo čtu  SmOl u  SK Sigma 
MŽ v roce 2008  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
21 Kontrola hospoda ření ZŠ a MŠ Dvorského v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
22 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
23 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 2, 4, 6  upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 5, 7 upravené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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24 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 2 vozidla PČR v ul. Švermova  dle důvodové zprávy 
ad A) 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo RZ OCN 77 - 82  v ul. Krapkova  dle důvodové 
zprávy ad B) 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo CJD 354H  na Horním nám.  dle důvodové 
zprávy ad C) 
 
5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 6 vozidel zákazníků Ferrocentra v ul. Kaštanova dle 
důvodové zprávy ad D) 
 
6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání pro vozidlo Sociálních služeb pro seniory v ul. Zikova   
dle důvodové zprávy ad E) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
25 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu a) a c) řešení dle bodu A2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
26 Podpora provozu Denního stacioná ře o.s. Pamatová ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory o.s. Pamatováček na provoz Denního stacionáře 
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3. ukládá 
předložit návrh na rozpočtovou změnu k navýšení finančních prostředků poskytovaných jako 
finanční podporu v oblasti zdravotnictví dle důvodové zprávy 
T: 11. 8. 2009 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
4. ukládá 
na jednání ZMO dne 21.9. 2009 předložit ke schválení návrh na poskytnutí finanční podpory 
nad 50 tis. Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finanční podpory dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 29. 9. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
27 IPRM - Smlouvy o zabezpe čení realizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Městské parky, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
primátora města Martina Novotného k podpisu Smluv o realizaci Integrovaných plánů rozvoje 
města Městské parky a Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
28 Nákup vozidel MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou projektu Obnova vozového parku tramvají dle bodu A.3 b) důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s přípravou projektu Obnova vozového parku autobusů dle bodu B.3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
29 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu vč. dodatku 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy vč. dodatku, body č. 1, 4, 5 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru dopravy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru dopravy dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 
2009 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 
2009 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 Různé - volby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
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32 Zahrani ční služební cesta - Tampere  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.     RNDr. Jan Holpuch, Ph. D. , v. r.  
primátor m ěsta Olomouce   nám ěstek primátora 
 

 

 

  
  
 


