
 

USNESENÍ 
 

ze 78. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 11. 8. 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 11. 8. 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Výsledky hospoda ření SmOl za období 1 - 6/2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
zastavení příjmu nových žádostí o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
všem vedoucím odborů MmOl  a ředitelům příspěvkových organizací vyčíslit možné úspory 
provozních výdajů jimi řízených odborů a organizací 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé p říspěvkových organizací 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru investic vyčíslit možné úspory stávajících investičních akcí 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
ekonomickému náměstkovi ve spolupráci s tajemníkem MmOl předložit návrh úspor ve 
výdajové stránce rozpočtu jednotlivých odborů a příspěvkových organizací města Olomouce 
T: 1. 9. 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
6. ukládá 
předložit návrh opatření k posílení příjmové části rozpočtu SmOl r. 2009 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení rozpočtovaných příjmů SmOl na rok 2009 o 227.920 tis. Kč v souladu s 
navrhovanými rozpočtovými změnami roku 2009 dle samostatného materiálu "Čerpání 
finančních prostředků z EIB" 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
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: zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Čerpání finan čních prost ředků z EIB 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) důvodovou zprávu 
b) navržené rozpočtové změny dle přílohy č. 1 a 2 
 
2. ukládá 
všem vedoucím odborů zajistit plnění povinností dle upraveného bodu č. 5 důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odbor ů 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) přijetí úvěrových prostředků od EIB  1. tranše za úrokovou sazbu dle varianty:  a)  
b) přijetí úvěrových prostředků od EIB  2. tranše za úrokovou sazbu dle varianty:  a) 
c) pověřit ekonomického náměstka primátora p. Jiřího Martináka potvrzením  definitivní 
úrokové sazby u jednotlivých tranší z úvěrové linky EIB 
d) navrhované rozpočtové změny dle přílohy č. 1 a 2 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s  xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 140 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
3. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
5. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 140 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
6. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 262 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.    
 
7. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře    
250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 306/17 orná půda o výměře 8 481 m2 a část 
pozemku parc. č. 308/1 ostat. pl. o výměře 391 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
11. záměr směnit pozemek parc. č. st. 914/1 zast. pl. o výměře 434 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 235/24 orná 
půda o celkové výměře 436 m2 (dle GP parc. č. 235/67 o výměře 100 m2, parc. č. 235/68     
o výměře 261 m2, parc. č. 235/69 o výměře 9 m2, parc. č. 235/70 o výměře 10 m2, parc. č. 
235/71 o výměře 36 m2 a parc. č. 235/80 o výměře 20 m2) v k. ú. Povel, obec Olomouc       
ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.3.   
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12. předběžný záměr pronajmout pozemky parc. č. 97/2 trvalý travní porost , parc. č. 111/23 
ostat. pl., parc. č. 111/22 ostat. pl.  a parc. č. 111/26 ostat. pl. o výměře 47 543 m2,  vše       
v  k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti JU-TURN Marketing & Production, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 126/2 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
14. záměr pronajmout s následně odprodat části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o 
výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o 
výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 247/1 ostatní  plocha o výměře   30 m2 v  k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
17. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
18. záměr pronajmout část  pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
19. záměr pronajmout část  pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
21. záměr odprodat část pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 m2     
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
22. záměr pronajmout pozemek parc. č. 453/2 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hlubočky, 
obec Hlubočky a část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
23. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. 
č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ 
Reality s.r.o. – změna subjektu na straně nájemce a budoucího kupujícího dle důvodové 
zprávy bod č. 1.15. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 1 450 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx – změna subjektu na straně 
nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
25. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 173,60 m2 v 1. NP v domě Hněvotínská 
č.o. 18, č.p. 616 na pozemku parc. č. st. 700 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
26. záměr pronajmout pozemky parc. č. 394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a 
parc. č. 655/24 zahrada o výměře 855 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.19. 
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27. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 173 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
28. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 303 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 317 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
30. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 375 m2 a parc. č. 
141 orná půda o výměře 216 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
31. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 91 m2 a parc. č. 
141 orná půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
  
32. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2 a parc. č. 
141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
33. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 181 m2, parc. č. 
141 orná půda o výměře 195 m2 a parc. č. 818/2 ostat. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
34. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 267 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
35. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 233 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
36. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 278 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
37. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 338 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 21 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx a 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
38. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 269 m2 a parc. č. 
818/2 ostat. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
39. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 11 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Hodolany panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
40. záměr odprodat pozemky parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, 
parc. č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
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41. záměr odprodat pozemek  parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a část pozemku parc. 
č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
42. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a část pozemku parc. 
č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
43. záměr odprodat pozemek parc. č.  st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a část pozemku parc. 
č.  1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24.   
 
44. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 
1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
45. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 
387 m2 a pozemek parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
46. záměr odprodat část pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 971 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
47. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1928/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1928/5 ostat. pl.) 
o výměře 105 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.28. 
 
48. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/6 zahrada)    
o výměře 381 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
49. záměr odprodat část pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 541/5 ostat. pl.)    
o výměře 34 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.30. 
 
50. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada          
o výměře 288 m2 v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, uzavřené s paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
51. pronájem pozemku parc. č. st. 576/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu       
ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle návrhu odboru majetkoprávního, 
dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
52. pronájem části pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. o výměře 384 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 
 
53. pronájem části pozemku parc. č. 97/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc společnosti SECTRON s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
54. poskytnutí jako výpůjčky plakátovacího zařízení o rozměrech plakátovací plochy             
5 m x 2 m umístěné na části  pozemku parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti  INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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55. pronájem části pozemku parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí                 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10. 
 
56. pronájem části pozemku parc. č. 607/28 kultury zahrada o výměře 63 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx – změna subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11.   
 
57. pronájem části pozemku parc. č. 390/9 kultury zahrada o výměře 11,96 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
58. pronájem pozemku parc. č. st. 1511/1 zast. pl. o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 
615/13 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
59. pronájem části pozemku parc. č. 264/9 zahrada o výměře 5 m2 a části pozemku parc. č. 
79/29 ostat. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
60. pronájem pozemku parc. č. st. 2389 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
61. pronájem pozemku parc. č. 600/2 zast. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
62. pronájem pozemku parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
63. pronájem pozemku parc. č. st. 655 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
64. pronájem pozemku parc. č. st. 2403 zast. pl. o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. 
46/2 ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
65. pronájem části pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
66. pronájem části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 21 m2 a části pozemku parc. 
č. 776/1 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
67. pronájem části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
68. pronájem části pozemku parc. č. 123/1 ostat. pl.  o výměře 6 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
69. pronájem pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
70. pronájem pozemku parc. č. 211/7 orná půda o výměře 3 737 m2 v k. ú. Topolany             
u Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Hněvotín dle důvodové zprávy bod č. 
2.17. 
 
 



 8 

71. pronájem části pozemku parc. č. 1051/3 ostat. pl. o výměře 207 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
72. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
 
73. pronájem pozemku parc. č. 1106/73 zahrada o výměře  597 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
74. pronájem části pozemku parc. č. 5/17 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady     
u Olomouce, obec Olomouc společnosti INPOST, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.21. 
 
75. pronájem pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 4 214 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
76. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx – lokalita č. 2 – ul. Mlýnská – prodej 
cukrovinek do 1. 5. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
77. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (místo č. 1) – ul. 28. 
října – prodej dřevěných hraček a dekorací na období od 1. 3. 2010 do 24. 12. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
78. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (místo č. 7) –   ul. 28. 
října – prodej suvenýrů a dárkového zboží na období od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
79. pronájem části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
80. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 705/1 ostat. pl. v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc                 
ve prospěch pozemku parc. č. 466/4 orná půda  v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
81. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 705/1 ostat. pl. v k.ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 466/4 orná půda  v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.27. 
 
82. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č.  st. 675  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
83. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  VN na pozemku parc. č. 1465/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc             
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
84. úplatné zřízení věcného břemene venkovního vedení NN na pozemcích parc. č. 2002/14 
ostat. pl. a parc. č. 2002/18 ostat. pl., v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. (rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem) a změnu smluvních 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 



 9 

85. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemku parc. č. 613 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
86. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemku parc. č. 613 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 
87. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 203 ostat. pl., parc. č. 213 ostat. pl., vše v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, parc. č. 1677/2 ostat. pl., parc. č. 1678/33 orná půda, parc. č. 1678/229 orná 
půda, parc. č. 1678/230 orná půda, parc. č. 1678/231 orná půda, vše  v k. ú. Holice               
u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.33. 
 
88. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 203 ostat. pl., parc. č. 
213 ostat. pl., vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1677/2 ostat. pl., parc. č. 1678/33 
orná půda, parc. č. 1678/229 orná půda, parc. č. 1678/230 orná půda, parc. č. 1678/231 orná 
půda, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
89. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 72 ostat. pl. v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
90. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 72 ostat. pl. v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.34. 
 
91. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 131/3 ostat. pl. v  k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
92. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 131/3 ostat. pl. v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.35. 
 
93. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  stávající 
dešťové kanalizace na části pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.37. 
 
94. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování stávající 
dešťové kanalizace na části pozemku parc. č. 933/14 zahrada (dle GP parc. č. 933/15)          
o výměře 54 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc  ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
95. úpravu sazeb nájemného za pronájem nebytových prostor u položky 16 zdravotnictví 
ostatní dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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96. 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. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
97. pronájem nebytového prostoru o výměře 69,29 m2 v budově ZŠ a MŠ Olomouc, 
Gorkého č.p. 96, č.o. 39 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 116 zast. pl. v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
98. změnu smluvních podmínek u pronájmu části budovy bez čp/če o výměře 19 m2 (horní 
patro hradební věže) na pozemku parc. č. st. 1265 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti Restaurace Vila Primavesi s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
99. pronájem části nemovitosti o výměře 3,60 m2 v 1.PP domu Opletalova č.o.1, č.p. 364, na 
pozemku parc. č. 322/1 st. pl., v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
100. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 849/3 o výměře 18 937 m2    
a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
společnosti Moravia Star Invest s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
101. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek 
parc. č. 938 ostat. pl. o výměře 76 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
nemovitostí, a to objektu pro rodinnou rekreaci č. e. 57 na pozemku parc. č. 890 zast. pl.       
o výměře 57 m2 a pozemku parc. č. 891 zahrada o výměře 529 m2, vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
102. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové komunikace, 
vodovodního řadu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, plynovodu, rozvodů NN, 
přeložky rozvodu VN a  veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „13 RD lokalita 
Týneček“, mezi statutárním městem Olomouc a  SPZ Reality s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.1. 
 
103. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové komunikace, 
vodovodního řadu, kanalizace splaškové, kanalizace dešťové a veřejného osvětlení, 
budované v rámci stavby „13 RD lokalita Týneček“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a SPZ Reality s. r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2.  
 
104. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 163/18 orná půda o výměře 560 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, pronajaté ZD Bohuňovice s.r.o., a schválit uzavření dodatku    
ke smlouvě o nájmu, ve kterém dojde k úpravě předmětu nájmu a výše nájemného dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
  
105. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace včetně odvodnění, 
chodníku, kanalizace splaškové, plynovodu a rozvodů NN, budované v rámci stavby 
„Nedvězí – výstavba 6 RD“, mezi statutárním městem Olomouc a  xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 
106. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace včetně odvodnění, chodníku a kanalizace splaškové, budované v rámci stavby 
„Nedvězí – výstavba 6 RD“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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107. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/2/2005/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a STAFOS 
spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
108. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a  budoucí smlouvy o zřízení 
předkupního práva jako práva věcného dle přílohy č. 1 a 2 upravené důvodové zprávy bod č. 
5.7.      
 
2. souhlasí 
1. s úpravou základové stanice společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., spočívající            
v přidání nového výložníku na střešní nástavbu objektu domu Dolní nám. č.o. 6, č.p. 195,    
na pozemku parc.č. 616 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.6. 
 
2. s prodloužením termínu vyklizení nebytových prostor o výměře 232 m2 v domě Tererovo 
nám. č.o. 3, na pozemku parc.č. 1048, st. plocha v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, do 
31.12.2009 dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku  parc. č. 247/1 ostatní  
plocha o výměře   30 m2 v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. společnosti OPTINET s.r.o. o udělení souhlasu s převěsy optických kabelů                        
na nemovitostech ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 
 
3. společnosti OPTIMA DAX s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl.           
o výměře 26 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
4. společnosti Hanácká realitní kancelář spol. s r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 125/2 
ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 
 
5. o revokaci usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009 bod programu 2, bod 2.13  ve věci úplatného 
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. 2.28. 
 
6. o bezúplatné zřízení věcného břemene  obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení NN  na pozemku  parc. č. 325 ost. pl. v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
7. společnosti Restaurace Vila Primavesi s.r.o. o odpočet nákladů za instalaci bezpečnostní 
mříže v hodnotě 16 036,- Kč  z nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
8. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  614/3 ostat. pl. o výměře  81 m2  v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
9. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 265/5 orná půda o výměře 7 500 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
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4. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu bod č. 5.6. 
 
5. uděluje 
1. souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti SMART Comp.,a.s. s umístěním optického kabelu na pozemku parc. č. 
168/16 ostat. pl.  v k. ú. Nová UIice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. dodatečný souhlas společnosti Restaurace Vila Primavesi s.r.o. s umístěním bezpečnostní 
mříže v části budovy bez čp/če o výměře 19 m2 (horní patro hradební věže) na pozemku 
parc. č. st. 1265 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v hodnotě 16 036,- Kč         
za podmínky, že náklady za pořízení a instalaci bezpečností mříže nebudou odečteny           
z nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
3. předběžný souhlas Českému rozhlasu Olomouc s rekonstrukcí vzduchotechniky 
spočívající ve výměně stávajícího vybavení strojovny vzduchotechniky a jeho doplnění          
o klimatizační jednotku 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 za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2008, bod programu 2, bod 4.32 ve věci schválení pronájmu 
části pozemků parc. č. 1623/1 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1591/45 orná půda (dle GP 
parc. č. 1591/46) o výměře 156 m2, parc. č. 1428/1 ost. pl. o výměře 220 m2, parc. č. 1616 
orná půda o výměře 21 m2 a parc. č. 163/18 orná půda o výměře 560 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 1.16. 
 
2. usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009, bod programu 3, bod 2.31 ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování stávající 
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 213/1 zast. pl. a parc. č. 933/10 zahrada, vše   
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.37. 
 
3. usnesení RMO ze dne 14. 3. 2006, bod programu 2, bod 22 ve věci schválení úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Hodolany, pozemku 
parc. č. 1511/1 zast. pl. o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 615/13 ostat. pl. o výměře 
25 m2, vše v k. ú. Neředín, pozemku parc. č. 2389 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, části pozemku parc. č. 79/29 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město, části 
pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín a pozemku parc. č. 600/2 
zast. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, vše obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. snížení kupní ceny části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z 175 804,- Kč (tj. 1610,- Kč/m2 + náklady ve výši 8 364,- Kč)         
na 101 964,- Kč (tj. 900,- Kč/m2 + náklady ve výši 8 364,- Kč) dle důvodové zprávy bod č. 
4.8. 
 
2. uzavření dodatku ke zřizovací listině Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 3 555 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
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4. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 111/12 ostatní plocha o celkové výměře           
24 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR              
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
5. bezúplatný převod 1/4 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. č. 61/1 
zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
6. směnu pozemku parc. č. 704/60 orná půda o výměře 2 001 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 137 orná půda o výměře     1 
355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxx uhradí 
statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 1 088 560,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.13. 
 
7. odprodej pozemků parc. č. 84 zahrada o výměře 79 m2 a parc. č. 88/22 zahrada o výměře 
45 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu   ve výši      
139 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11 114,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.15. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/36 orná půda)         
o výměře 127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční                 
a majetková, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 109 193,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.16. 
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/37 orná půda)       
o výměře 1 518 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Solné mlýny, a. s. 
za kupní cenu ve výši 1 221 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
11. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 
849/3 o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná půda v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc se společností Moravia Star Invest s.r.o. při kupní ceně ve výši         
23 863 868,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
12. odprodej pozemků parc. č. st. 909 zast. pl. o výměře 104 m2, parc. č. 82 zahrada             
o výměře 144 m2 a parc. č. 83 zahrada o výměře 131 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 166 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
13. darování části pozemku parc. č. 1026/20 ostat. pl. o výměře 41 m2 (dle GP parc. č. 
1026/24) v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce                
do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře      
870 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 394 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 16 m2 a parc. č. 655/24 zahrada o výměře 855 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
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3. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 735/35  orná půda o výměře         
950 m2, parc. č. 735/24 orná půda o výměře 337 m2, parc. č. 734/3 orná půda o výměře 345 
m2, vše  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.  614/3 ostat. pl. o výměře  81 
m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. st. 291 zast. pl. o výměře      
208 m2 a části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 19 m2 vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
6. žádosti společnosti SERGE FASHION s.r.o. o odprodej části pozemku na parc. č. 613 
ostat. pl. o výměře 291 m2 vč. komunikace v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 265/5 orná půda   o výměře    
7 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
9. žádosti společnosti ČOLOT a. s. o zvýšení kupní ceny u výkupu 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 z 4 200 000,- Kč, (tj. 1 000,- Kč/m2) na 5 040 000,- Kč (tj. 1 200,- Kč/m2) 
dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 938 ostat. pl. o výměře  76 m2     
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 4, bod 57 dodatku ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu 21 660,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 53 ve věci schválení odprodeje 
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. 1.14. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. trvat na rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci nesouhlasu 
s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích 
parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti 
JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
2. trvat na rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci nevyhovění 
žádosti společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. o odprodej pozemku parc. č. 93 ostat. pl.       
o výměře 3 710 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc včetně stavby parkoviště dle 
důvodové zprávy bod č. 4.7. 
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3. trvat na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci schválení 
výkupu 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. 4.7. 
 
4. trvat na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje 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. 4.7. 
 
5. trvat na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci schválení 
odprodeje 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. 4.7.   
 
6. trvat na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje 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. 4.7. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 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 umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 64/1 zahrada v k. ú. Radíkov, obec Olomouc         
a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, který je                        
ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
úhradu daně z převodu nemovitosti v souvislosti s  odkupem pozemku parcela č. 1234/6 
ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, dle 
bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a vedení kanalizačního potrubí a práva 
vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním na pozemku parc.č. 1041/6 ostatní plocha o výměře 18514 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví České Republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci. Věcné břemeno bude zřízeno      
na dobu neurčitou a za úplatu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 3 předložené důvodové 
zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 532/2 ostatní plocha o výměře části cca 
1 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Národní památkový ústav, za úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  
zřízení a provozování stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 1041/6 ostatní plocha a parc.č. 
390/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob         
a techniky v souvislosti s jejím zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu 
pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci. Budoucí věcné břemene bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 5 předložené 
důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 622/14 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
společnosti TRNY s.r.o., dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/4 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx, 
dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/5 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/6 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx, 
dle bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/16 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 pozemku) a xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 pozemku), dle bodu číslo 
10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 373/4 
orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx, 
dle bodu číslo 11 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 1. 
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7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/1, zahrada,  o výměře 90 m2, v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemků parc. č. 1291/2, ostatní 
plocha, o výměře 1.094 m2, parc. č. 1296/1, ostatní plocha, o výměře       3.054 m2, a parc. 
č. 1298, lesní pozemek, o výměře 232 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, o výměře cca 276 m2 – dle zákresu   
v katastrální mapě, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků Na Bystřičce 
962/2, 963/2a, 964/2b, Olomouc – Hodolany, za nájemné 5,- Kč/m2/rok/, na dobu neurčitou   
s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu klidové zázemí pro obyvatele domu, dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 256/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 21.048,- Kč,  z toho 
pozemek 18.648,- Kč a náklady 2.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 259, zahrada, o výměře 302 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu č. 1170-766/2004, který předmětný pozemek rozděluje 
na dvě části pod novým označením, a to: 
-   parc. č. 259/1, zahrada, o výměře 163 m2, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
40.300,- Kč, z toho pozemek 36.500,- Kč a náklady 3.800,- Kč, 
-   parc. č. 259/2, zahrada, o výměře 139 m2, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 31.590,- Kč, 
z toho pozemek 29.190,- Kč a náklady 2.400,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 256/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m2, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 21.548,- Kč, z 
toho pozemek 20.748,- Kč a náklady 800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří,   
a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc, podíl o velikosti 37/82 ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- Kč, podíl       
o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx ze kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx 
za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z toho budova + venkovní úpravy 
1.084.895,- Kč a pozemek 132.680,- Kč     a náklady 11.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.6. 
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9. schvaluje 
zřízení úplatného věcného břemene k budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 
1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a to energetické 
věcné břemeno 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 z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s., za částku 20.000,- Kč plus 19% DPH, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, do SJM xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 34.200,- Kč, z toho 
pozemek 32.500,- Kč a náklady 1.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří,    
a pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, do SJM xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 73.200,- Kč, z toho garáž 
za 30.000,- Kč, pozemek za 40.000,- Kč a náklady 3.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č. o. 107                   
v Olomouci a Společenství vlastníků jednotek Rooseveltova 219/109 ve věci bezúplatného 
převodu či odstranění budovy kotelny u domu č. p. 163 (Rooseveltova 107), v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
13. nevyhovuje 
žádosti vlastníkům pozemků parc. č. st. 112/6, st. 112/1 a st. 219, v k. ú. Nové Sady              
u Olomouce, obec Olomouc, ve věci zaplacení nájemného za užívání pozemku pod budovou 
kotelny u domu č. p. 163 (Rooseveltova 107), v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
za dobu od ledna 2007, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
14. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 95 (Blažejské náměstí 10), pozemek parc. č. 58/1, zahrada,          
o výměře 40 m2, pozemek parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, pozemek parc. č. st. 
1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, a pozemek parc. č. st. 519, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 349 m2, který byl geometrickým plánem č. 978-1098/2008 ze 
dne 18. 12. 2008 rozdělen na nově vzniklé pozemky parc. č. st. 519, zastavěná plocha         
a nádvoří, o výměře 312 m2 a pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře  37 m2,  vše   
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009 bod 5, část 13 ve věci odprodeje 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 2.2. 
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16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx ve věci odprodeje 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, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
17. 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, manželům xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem ve výši 111.112,- Kč, z toho za jednotku 94.189,- Kč, za pozemek 9.671,- 
Kč a náklady 7.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 121/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Stiborova 607/22      
v Olomouci, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, z toho za jednotku 8.972,- Kč, za pozemek 
1.028,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 152/14947 na pozemku parc. č. st. 982 zastavěná plocha a nádvoří, vše   
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Stiborova 607/22     
v Olomouci, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, z toho za jednotku 8.709,- Kč, za pozemek 
1.291,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
20. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene práva umístění, vedení, úpravy a údržby vedení 
elektrické energie přes jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) 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 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) 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 2.5. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 726/11v budově č. p. 726 
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech 
domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha  a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
22. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1022/7 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na společných částech domu č. p. 1022, 
1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 
1372, zastavěná plocha  a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – nájemcům 
manželům xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
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23. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/4 v budově č.p. 79 (tř. Svornosti 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 684/6920 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 684/6920 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha  a nádvoří, vše   
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – nájemci paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 715/16 v budově č. p. 714, 715, 
716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 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, 
za původních podmínek prodeje dle „Pravidel“ za kupní cenu ve výši 100.653,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.4. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 715/16 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 
11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na společných částech 
budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/87927 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, paní xxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 528.987,- Kč, z toho za jednotku 522.057,- Kč, za pozemek 2.943,- Kč               
a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 586/11 v domě č. p. 586 (Wolkerova 44) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 411/7720 na společných částech domu č. p. 586 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. č. st. 659, zastavěná plocha a nádvoří, vše    
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 586.545,- Kč,        
z toho za jednotku 572.081,- Kč, za pozemek 7.919,- Kč a náklady 6.545,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.5. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 528/5 v domě č. p. 528 (Nálevkova 9) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 427/5345 na společných částech domu č. p. 528 a se spoluvlastnickým podílem    
o velikosti 427/5345 na pozemku parc. č. st. 675, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 278.700,- Kč, z toho 
za jednotku 246.025,- Kč, za pozemek 28.975,- Kč a náklady 3.700,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.6. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 521.545,- Kč, 
z toho za jednotku 506.675,- Kč, za pozemek 8.325,- Kč a náklady 6.545,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.7. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 112/4 v domě č. p. 112 (Dolní nám. 26) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 519/6180 na společných částech domu č. p. 112 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 519/6180 na pozemku parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 453.400,- Kč, 
z toho za jednotku 284.672,- Kč, za pozemek 165.328,- Kč, náklady 3.400,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.8. 
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30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 05. 2007, bod 8, část 25, ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem           
o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 924, 928, zastavěná plocha a nádvoří, vše       
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
185.578,- Kč, z toho za jednotku 183.311,- Kč, za pozemek 1.109,- Kč, náklady 1.158,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 924, 928, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx      
, za kupní cenu ve výši 853.500,- Kč, z toho za jednotku 845.475,- Kč, za pozemek 4.525,- 
Kč, náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, 
z toho za jednotku 536.344,- Kč, za pozemek 160.156,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.10. 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci odkoupení bytové jednotky č. 727/33 v budově č. p. 727 
(Voskovcova 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na společných částech 
budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. 
st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.11. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/7 v domě č. p. 726 
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech 
domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxxx, a to do 31. 10. 2009, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za ideální podíl 1087/8619 na budově č. p. 141, 142 
(Hrnčířská 38A, 38) stojící na pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří,  vše       
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, a to do  08. 11. 2009, dle 
důvodové zprávy bod 4.2. 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
opětovné 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  budovy 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 4.3. 
 
37. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 4.4. 
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Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
8 Petice - d ům tř. Svobody 27, Švédská 12  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
petici nájemníků bytů a nebytových prostor městských domů tř. Svobody 411/27 a Švédská 
415/12 v Olomouci dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům dle diskuse v RMO 
T: 1. 9. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti  - nájem byt ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1.s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci (BD Jižní, Jiráskova): 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
  
b) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 1 b) 
 
c) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 c) 
 
d) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 d) 
 
e) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Hrnčířská 38, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 1 e, upraveného bodu 2d), 2e) 
 
2.s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc  
b) xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc  
c) xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c) 
 
3. s uzavřením nájemních smluv na 1/2 roku (po výpovědi z nájmu): 
a) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
b) xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
c) xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
d) xxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc 
e) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e)  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9085 - 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 „Pořízení výpočetní techniky“ archivní číslo 9085. 
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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  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D., k  podpisu všech rozhodnutí 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 9045 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) zahájení a 
podmínky zadávacího řízení s názvem „Částečná obnova technologického zařízení ČOV 
Olomouc“ archivní číslo 9045. 
b)  v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona  seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva          
k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a)  v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy.  
b)  v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona  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: 9. 1. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 9034 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace veřejného prostranství ul. Krakovská“ archivní číslo 9034 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
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b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 2. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 9040 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem   
„U potoka - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9040 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 3. 
 
 
 
14 Veřejná zakázka č. 9038 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci         
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
2. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Holečkova - odstranění statických poruch“ archivní číslo 9038 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 4. 
 
 
 
15 Veřejná zakázka č. 9057 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem   
„U Botanické zahrady“ archivní číslo 9057 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém 
v důvodové zprávě. 
b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 5. 
 
 
 
16 Veřejná zakázka č. 9058 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci         
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
2. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Rožňavská“ archivní číslo 9058 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 6. 
 
 
 
17 Veřejná zakázka č. 9083 - 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 „Rudolfova alej 1.etapa obnovy - dodávka jírovců “ archivní číslo 9083. 
 
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 
Bod programu: 9. 7. 
 
 
 
18 Veřejná zakázka č. 9069 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci          
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Ošetření dřevin v historických parcích“ archivní číslo 9069 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 8. 
 
 
 
19 Veřejná zakázka č. 9036 - zadání  
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 
a)  v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Malinovského - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ archivní číslo 9036 uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 9. 
 
 
 
20 Veřejná zakázka č. 9029 – námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti požadované 
minimální úrovni u technických kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku s názvem 
„Dodávky elektrické energie pro rok 2010“ archivní číslo 9029. 
 
2. schvaluje 
změnu podmínek zadávacího řízení schválených v usnesení RMO č. 23 bod 1 a) ze dne    
19. 5. 2009 a to snížení limitu objemu významných dodávek v posledních třech letech           
z 20 mil. na 10 mil. Kč.  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 9. 10. 
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21 Veřejná zakázka č. 9039 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Darwinova - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9039 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
b)  účinnost zadání veřejné zakázky nastane až  schválením akce v rozpočtu města 
Olomouce zastupitelstvem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 11. 
 
 
22 DPMO žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
23 Zřizovací listiny p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřizovacími listinami příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy a dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
24 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Řezníčkova 1 -  

Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizaci odpisového plánu r.2009 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Řezníčkova 1 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
25 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Hole čkova 10 -  

nájemní smlouva na užívání bytu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Fakultní základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 a panem xxxxxxxxxx na užívání bytu dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
26 Společnost Jana Zrzavého, o.p.s. - jmenování členů správní 

rady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy správní rady Společnosti Jana Zrzavého, o.p.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
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27 Výjimky z po čtu dětí v MŠ a z po čtu žáků v ZŠ pro školní rok 
2009/2010 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimky z počtu dětí v MŠ a z počtu žáků v ZŠ dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
28 Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pro dopracování investičního záměru variantu č. 1 a 5 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
29 Chválkovická silnice I/46 - stavební úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání zpracování projektové dokumentace zpracovateli původní studie 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 18. 
 
 
 
30 Komunitní plánování III.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 



 31

2. souhlasí 
s postupem přípravy projektu dle bodu č. 4 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
předložení projektu s názvem „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb          
v Olomouci“ do OP LZZ, prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle bodu č. 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
31 Azylový d ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Závazek Azylového domu, Vnitřní řád Azylového domu a Denní řád Azylového domu 
 
3. schvaluje 
předložení registračnímu orgánu snížení kapacity Azylového domu dle bodu C) důvodové 
zprávy 
 
4. pověřuje 
vedoucího oddělení azylový dům podepisováním smluv o poskytování sociální služby             
a sociální pracovníky oddělení AD podepisovat krátkodobé smlouvy o poskytování sociální 
služby na dobu nejdéle 10 dnů  
  
5. pověřuje 
vedoucího azylového domu schvalováním metodických postupů ke standardům kvality 
sociálních služeb 
  
6. ukládá 
odboru investic provést výběr zhotovitele projektové dokumentace řešící stavební úpravy 
budovy AD dle bodu E) důvodové zprávy 
T: 13. 10. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru sociálních služeb        
a zdravotnictví pro rok 2010 na náhradu zastaralého monitorovacího zařízení novým 
kamerovým systémem CCTV a přepadovými tlačítky PANIC dle bodu E) důvodové zprávy 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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32 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TORTURE v ulici  
Komenského 9, Olomouc, v rozsahu 25,48 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx Velkomoravská 18A, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 14.8. do 30.9.  2009.   
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
33 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 1 a 3 důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu  2, 5 a 6 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
34 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ul. Dobnerova pro 1 vozidlo RZ 3M5 7676 dle 
důvodové zprávy ad A) 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ul. Křížkovského pro 1 vozidlo Arcidiecézní charity dle 
důvodové zprávy ad B) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
 



 33

35 Kontrola hospoda ření ZŠ Mozartova 48 v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
36 Využití podpory u o.s. „Pamatová ček“  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. 
 
 
 
37 Využití finan ční podpory v roce 2008 u Pyro & Art, s.r.o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
38 Využití finan ční podpory v roce 2008 u TJ MILO Olomouc o.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
39 Audit výb ěru správních poplatk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy 9/2009 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru správy 

vedoucí odboru agendy řidi čů a motorových vozidel 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
40 Vyúčtování dotace projektu Celková oprava lesní cesty 

Horecká  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Celková oprava lesní cesty 
Horecká a výpisů ze zvláštního účtu č. 3125802/0800 do konce roku 2019 dle bodu 3.2 
důvodové zprávy 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu Celková oprava lesní cesty Horecká do konce roku 2019 dle bodu 
3.2 důvodové zprávy 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Celková oprava lesní 
cesty Horecká do konce roku 2019 dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit převedení finančních prostředků do rozpočtu města a zrušit zvláštní účet č. 
3125802/0800 projektu Celková oprava lesní cesty Horecká dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
zajistit dodržení podmínky obdržené dotace dle pravidla "de minimis" dle bodu 3.1 důvodové 
zprávy 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. ukládá 
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SmOl, nezřizovat na tento majetek 
zástavní právo a neuzavírat nájemní či provozní smlouvy k tomuto majetku (vč. příslušného 
pozemku) po dobu udržitelnosti projektu (tj. do 09.05.2013) dle bodu 3.1 důvodové zprávy 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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41 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS a uzavření 
nájemní smlouvy na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
žádost manželů xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o vzájemnou výměnu bytu v DPS Příčná 8, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
žádost xxxxxxxxxx (zastoupených opatrovníkem a zákonným zástupcem  paní xxxxxxxxxx)   
o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu v ul. Družební 4, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
42 Žádost o zm ěnu projektu v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce, dle předložené důvodové 
zprávy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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43 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. 1, 2, 4, 6, 7, 8 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
44 Zahrani ční služební cesty plánované do konce roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu účasti na zahraniční služební cestě dle bodu 2 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
45 Žádost - Doc. MUDr. A. Sobek, CSc.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
46 Žádost FRB  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 



 37

2. ukládá 
předložit žádost pana xxxxxxxxxx ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
postup dle varianty a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
47 Varianty forem správy lesního majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat detailní podmínky nájemního vztahu a předložit je na dalším jednání RMO 
T: 15. 9. 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
48 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
povolit konání svatby mimo stanovený den dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2  
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
49 Komunikace Chválkovice - Samotišky - žádost o zm ěnu 

vlastníka  
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: 40. 
 
 
 
50 Moravské divadlo Olomouc - žádost o souhlas z řizovatele  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odpisem uvedených pohledávek v celkové částce 48.954,-Kč s tím, že budou uvedeny      
na podrozvahových účtech příspěvkové organizace 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru informovat příspěvkovou organizaci 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
51 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 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu       
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 15. 9. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 42. 
 
 
 
52 Různé - Vnit řní předpis k p řidělování ve řejných zakázek 

malého rozsahu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změny Vnitřního předpisu k přidělování veřejných zakázek malého rozsahu statutárního 
města Olomouce 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 43. 
 
 
 
53 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru koncepce 

a rozvoje MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2009 
b) zřízení odboru památkové péče s účinností od 1. 9. 2009 
c) složení výběrové komise na obsazení funkce vedoucího odboru dle důvodové zprávy 
d) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
a) vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru památkové péče 
b) připravit dodatek "Podpisového řádu SmOl" a "Organizačního řádu MmOl a MPO" dle 
důvodové zprávy 
T: 15. 9. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 44. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


