
 

USNESENÍ 
 

z 86. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 24. 11. 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 24. 11. 2009 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemek parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a část pozemku 
parc. č. 799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené se Správou 
lesů města Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 
799 lesní pozemek o výměře 49 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.1.   
 
3. předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 265/141 o výměře 1 m2, parc. č. 265/452          
o výměře 5 m2 a parc. č. 265/454 o výměře 124 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 265/401 o výměře 
12 m2, část pozemku parc. č. 265/142 o výměře 1,5 m2 a část pozemku parc. č. 265/451      
o výměře 76,5 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví  manželů xxxxxxxxxx. 
Výměra částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. záměr odprodat část pozemku parc. č. 150/22 orná půda o výměře 804 m2 (dle GP parc. 
č. st. 186 zast. pl. o výměře 125 m2 a parc. č. 150/22 orná půda o výměře 679 m2)  v k.ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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6. záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 654 zast. pl. a nádvoří o výměře  112 m2, parc. č.  
401/43 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 401/36 orná půda o výměře 199 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
7. předběžný záměr převést pozemky parc. č. 324/115 ost. plocha o výměře 967 m2, parc. č. 
324/141 ost. plocha o výměře 2321 m2, parc. č. 324/149 ost. plocha o výměře 148 m2, parc. 
č. 324/164 ost. plocha o výměře 4835 m2, parc. č. 190 ost. plocha o výměře 935 m2 a parc. 
č. 324/194 ost. plocha o výměře 13346 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že odbor 
majetkoprávní bude dále jednat s ČR – Ministerstvem obrany o podmínkách převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.   
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 319/3 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 72 ostat. pl. o výměře 700 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
10. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1248/10 orná půda o výměře 122 m2, parc. č. 
1269/1 orná půda o výměře 432 m2 a parc. č. 1277/3 orná půda o výměře 556 m2, vše          
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku  parc.  č.  24/25 zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
14. záměr pronajmout pozemek parc. č.  255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1154 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím  panu xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
16. záměr pronajmout pozemek parc. č. 209/2 orná půda o výměře 1302 m2 v k. ú. Dětřichov 
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
17. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř se Správou lesů města 
Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemek parc č.  209/2 orná půda 
o výměře 1302 m2 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové 
zprávy bod č. 1.15. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 810/1 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx – rozšíření subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 2 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
20. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
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21. předběžný záměr převést pozemek parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
334 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, 
že odbor majetkoprávní bude jednat s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o ceně pozemku vzhledem k tomu, že pozemek nelze převést bezúplatně dle 
důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
22. záměr přidělit místo pro umístění pojízdného prodejního stánku pro prodej pečiva v ulici 
Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží do 1. 3. 2010 panu xxxxxxxxxx za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
23. záměr přidělit místo pro stánkový prodej společnosti NEMO COMPANY s.r.o. - lokalita č. 
2 – ul. Legionářská prodej grilovaných kuřat do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 
1.21. 
 
24. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 
540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové 
zprávy bod č. 1.22. 
 
25. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
26. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
27. záměr odprodat pozemek parc. č. 447/67 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 82 m2 a část pozemku 
parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
29. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a část 
pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.27. 
 
30. záměr odprodat pozemky parc. č. 1650/6 zast. pl. o výměře 2 692 m2 a částí pozemků 
parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917 m2, parc. č. 1653 zahrada o výměře 1 339 m2, 
parc. č. 1650/10 orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 1650/12 ostat. pl. o výměře 3 791 m2, 
parc. č. 1961/3 ostat. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 1652 zahrada (dle GP díl „d“) o výměře 
974 m2, parc. č. 1651/1 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 317 m2, parc. č. 1651/2 orná 
půda (dle GP díl „b“) o výměře 227 m2, parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 
68 m2, parc. č. 1961/2 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 238 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti OIN Delta s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
31. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1721/2 ost. pl. o výměře 1 107 
m2 a části pozemků parc. č. 1721/3 ost. pl. o výměře 2 071 m2, parc. č. 1721/6 ost. pl. o 
výměře 519 m2, parc. č. 1721/32 ost. pl. o výměře 1 583 m2 a parc. č. 1721/33 ost. pl. o 
výměře 217 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.30. 
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32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 294/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.31. 
  
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1051/3 ostat. pl. o výměře 178 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.32. 
 
34. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 
m2, část pozemku parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a část pozemku 
parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.33.   
 
35. záměr směnit část pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/4)  orná půda o výměře 
620 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. 160/1 (dle GP parc. č. 160/5) zahrada o výměře 550 m2  v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.34. 
 
36. záměr odprodat část pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 
130 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.34.  
 
37. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 600,15 v 1. NP, 2. NP a 3. NP v 
budově č.p. 433 (objekt k bydlení) Horní náměstí č.o. 21 na pozemku parc. č. st. 372 zast. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ČESKÉMU ROZHLASU – změna doby nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.35. 
 
38. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 217,66 m2 v 2. NP v budově č.p. 434 
(objekt k bydlení) Horní náměstí č.o. 20 na pozemku parc. č. st. 371 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ČESKÉMU ROZHLASU – změna doby nájmu dle důvodové 
zprávy bod č. 1.35. 
 
39. záměr pronajmout část zdi o výměře reklamní plochy 12,75 m2 domu I.P.Pavlova č.o. 62,  
č. p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.36. 
 
40. záměr pronajmout část společných prostor o výměře 0,48 m2 v 1.PP domu I.P.Pavlova 
č.o. 62, č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
společnosti MERIT GROUP, a.s., za účelem umístění nástěnného optického rozvaděče, za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.37. 
  
41. záměr pronajmout část společných prostor na střeše domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017 
na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti VOLNÝ, 
a.s., za účelem umístění telekomunikačního zařízení, za podmínek dle důvodové zprávy bod 
č. 1.38.  
 
42. odpuštění nájmu za pronájem  části pozemku parc. č. 532/1 trvalý travní porost o výměře 
2 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti outdoor akzent  s. r. o. za období od 
1. 1. 2009 do 8. 8. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
43. pronájem pozemků parc. č. st. 110 zast. pl. o výměře 167 m2, parc. č. st. 111 zast. pl. o 
výměře 168 m2, parc. č. st. 112 zast. pl. o výměře 168 m2, parc. č. st. 113 zast. pl. o výměře 
168 m2, parc. č. st. 114 zast. pl. o výměře 169 m2, parc. č. st. 116/2 zast. pl. o výměře 66 
m2, parc. č. st. 117 zast. pl. o výměře 196 m2, parc. č. st. 118 zast. pl. o výměře 196 m2, 
parc. č. st. 119 zast. pl. o výměře 198 m2, parc. č. 121/2 zast. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 
st. 122 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 174 m2, parc. č. st. 
124/2 zast. pl. o výměře 66 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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44. pronájem pozemku parc. č. st. 109 zast. pl. o výměře 183 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
45. pronájem pozemku parc. č. st. 497 zast. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
46. změnu rozsahu bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 451/60  a parc. č. 
451/62, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Provádění 
staveb Olomouc, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování závěsného 
kabelového vedení NN nad pozemkem parc. č. 71/15 ostat. plocha v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování závěsného kabelového vedení NN nad pozemkem parc. č. 71/15 
ostat. plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na  pozemcích parc. č. 865 ostat. pl. a parc. č. 835/2 ostat. pl., vše  v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 75/69 ostat. pl. a parc. č. 75/72 ostat. pl., vše v k. 
ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 75/69 ostat. pl. a 
parc. č. 75/72 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
52. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  zemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1178/1 ostatní 
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14.  
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
vedení NN na pozemku parc. č. 341/15 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemku parc. č. 116/30 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.16. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 116/30 ostat. pl. v 
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k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  a provozování  kabelového 
vedení  NN, umístění rozpojovací skříně a přípojkových skříní na pozemcích parc. č. 1026/2 
ostatní plocha, parc. č. 1029/28 ostatní plocha, parc. č. 1026/3 ostatní plocha, parc. č. 
1026/20 ostatní plocha, parc. č. 1028/7 ostatní plocha, vše v  k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.   
 
57. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního řadu na pozemku parc. č. 50/23 ostat. pl. v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce - rozšíření pozemků dotčených zřízením  
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
58. zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor o výměře 67 m2  v domě  Dolní náměstí 
č.o. 6, č.p. 195 na pozemku parc. č. st. 616 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
59. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a TOURIST 
CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
60. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx 
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
61. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace včetně odvodnění, 
chodníku, veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů NN  a telefonního 
kabelu, budované v rámci stavby „Prodloužení veřejné infrastruktury k pozemku parc. č. 
1647/1 v k. ú. Holice u Olomouce“, mezi statutárním městem Olomouc a REKOS stavební 
společnost, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
62. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace včetně odvodnění, chodníku, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu, 
budované v rámci stavby „Prodloužení veřejné infrastruktury k pozemku parc. č. 1647/1 v k. 
ú. Holice u Olomouce“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
REKOS stavební společnost, spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
5.4. 
 
63. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  společností STAFOS spol. s r. o. a 
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
2. souhlasí 
s posunutím termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 1. 2011 a 
pro předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2011 společnosti K-stav 
stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Grátis, s.r.o. o pronájem části mostní konstrukce - zábradlí na nadjezdu 
nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ostat. pl. a parc. č. 1181 ostat. pl., vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. společnosti ARES CZ s. r. o. o pronájem částí pozemků parc. č. 624/1 o výměře 1 m2, 
parc. č. 624/16 o výměře 1 m2, parc. č. 624/25 o výměře 1 m2, parc. č. 624/9 o výměře 1 m2 
a parc. č. 624/17 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 2.2. 
 
3. společnosti euroAWK s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 583/11 orná půda o výměře 
4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. společnosti ARES CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 583/11 orná půda o 
výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku  parc. č. 21/1 ostat. pl. o 
výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. paní xxxxxxxxxxo pronájem části pozemku parc. č. st. 444/2  zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
6. pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, a pana xxxxxxxxxx o snížení výše nájemného z  části 
pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 1 450 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 21. 7. 2009, bod programu 2, bod 2. 2 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů  xxxxxxxxxx o  pronájem části pozemku parc. č. 636 ostat.  pl. o výměře 1 m2 v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. usnesení RMO ze dne 1. 9. 2009 bod programu 2, bod 2.32 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc.  č. 24/25 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
3. usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod 4. 9. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
4. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 2.18 ve věci schválení pronájmu 
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. 1.32. 
 
5. část usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008 bod programu 2, bod č. 2. 21. ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  zemního 
kabelového vedení NN na pozemku  parc. č. 1119/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.14. 
 
6. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008 bod programu 2., bod 2. 48. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN a NNk, umístění rozpojovací skříně a přípojkových skříní na pozemcích parc. č. 
1026/2 ostatní plocha, parc. č. 1029/28 ostatní plocha, parc. č. 933/2 trvalý travní porost, 
parc. č. 1026/3 ostatní plocha, parc. č. 1026/20 ostatní plocha,  parc. č. 1028/7 ostatní 
plocha a parc. č. 1026/23 ostatní plocha, vše v  k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
7. usnesení RMO ze dne 24. 2. 2009, bod programu 2, bod 1.16. ve věci doporuční ZMO 
nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o 
výměře 1 828 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu dále jednat o převodu pozemků dle návrhu odboru dopravy dle 
důvodové zprávy bod č. 1.28. 
T: březen 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemků parc. č. 134/1 zahrada o výměře 552 m2 a parc. č. 134/2 zast. pl. o 
výměře 108 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 264 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6)  o výměře 46 m2 v k. 
ú. Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 374,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/7) o výměře 64 m2 v k. 
ú. Bělidla, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64 574,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
4. výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 78/9) o výměře 389 m2 v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 233 400,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 76  orná půda o výměře 38 m2 (dle GP parc. č. 76/6 orná 
půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 331, - Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 76/5 orná 
půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 031,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 82 
m2 a parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 864 zahrada o výměře 839 a 
parc. č. 865 zahrada o výměře 826 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře 1 639 
m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod 
programu 5, bod 64 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na část  pozemku  parc. č. 306/19 orná půda o výměře 1 460  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 40 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 161 758,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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2. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 8 dodatku důvodové zprávy ve 
věci schválení  odprodeje pozemků parc. č. st. 654 zast. pl. a nádvoří o výměře  112 m2, 
parc. č.  401/43 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 401/36 orná půda o výměře 199 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  370 296,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 19 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č.  255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 79.856,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 8 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o 
výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 900,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
9. ukládá 
odboru dopravy ve spolupráci s odborem investic zpracovat návrh na zajištění obslužnosti 
prodejních stánků č. 1., 2. a 3. a podmínek montáže stánků dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
T: prosinec 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru investic 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
doplnění smluvních podmínek u výkupu pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 
1186 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 535 886,- Kč (tj. cena dle 
znaleckého posudku 486 260,- Kč, navýšení o 10% a 1 000,- Kč znalečné) dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a vedení 
podzemního kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 711 trvalý travní porost v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky na dotčený pozemek,       
v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního potrubí, 
který je ve společném jmění manželů - paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a. s. (jako 
stranou oprávněnou z věcného břemene), které bude spočívat v povinnosti statutárního 
města Olomouc strpět právo strany oprávněné z věcného břemene zřídit a provozovat 
zařízení distribuční soustavy, včetně práva umístit zařízení distribuční soustavy na 
dotčených nemovitostech, jakož i strpět další zákonná omezení s tímto právem spojená a 
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zdržet se po dobu trvání věcného břemene provádění činností, které by ohrozily nebo mohly 
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
dotčeným nemovitostem, a to k pozemkům parc.č.  624/3 ostatní plocha, parc. č. 624/38 
ostatní plocha, parc. č. 624/42 ostatní plocha, parc. č. 861/1 ostatní plocha, parc. č. 938/37 
ostatní plocha a parc. č. 624/26 ostatní plocha, všechny v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dotčené části pozemků parc. č. 1232/9 ostatní plocha,  silnice 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 495/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Povel, obec 
Olomouc (silnice II/570), oba pozemky ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to za úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 5/1 zahrada v katastrálním území 
Bělidla, obec Olomouc, o velikosti 27 m2, ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx, a to za cenu dle 
cenové mapy, tj. 1.060,- Kč/m2, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. revokuje 
usnesení Rady města Olomouce ze dne 24.2.2009, kterým bylo schváleno uzavření dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě č. 221/OI-NS/2004/Va, tak, že smlouva je uzavírána na dobu 
neurčitou 
a  
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 221/OI-NS/2004/Va, jímž se změní 
článek IV bod 1 smlouvy tak, že se současné nájemné (2.500,- Kč / rok) bude navyšovat 
každý rok o částku 500,- Kč (a to po dobu příštích 5 let, aby výsledná částka nájemného na 
konci platnosti smlouvy činila 5.000,- Kč za kalendářní rok) a čl. VI smlouvy tak, že platnost 
smlouvy bude prodloužena o 5 let, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  
umístění  a provozování inline stezky na pozemku parc.č. 631/3 lesní pozemek v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc (dotčená plocha cca 400 m2) a v právu vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním 
inline stezky, pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České 
republiky, s.p., Hradec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, po dobu 
životnosti stavby, maximálně však 30 let a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve 
vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky. Kupní cena byla stanovena na základě 
znaleckého posudku ve výši 26.000,- Kč, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace (uložení inž. sítí do 
tělesa silnice II/570 a napojení příjezdové komunikace na silnici II/570) v souvislosti s 
investiční akcí „Dům s pečovatelskou službou Slavonín - Topolovka“, org. 4786, na pozemku 
parc. č. 1232/9 ostatní plocha, silnice v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy 
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a  
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku parc.č. 1232/9 
ostatní plocha, silnice v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (silnice číslo II/570), který je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace za úplatu ve výši dle důvodové zprávy 
a 
současně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které 
bude spočívat v právu umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky a v právu 
vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním této stavby, a to na pozemku parc.č. 1232/9 ostatní plocha, silnice v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc (silnice číslo II/570), který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve 
správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.6.2009, kterým bylo schváleno uzavření 
kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře oddělované části 
755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické 
osoby VUSS Brno za kupní cenu 754.100,- Kč 
a 
schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře 
oddělované části 755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační 
složce právnické osoby VUSS Brno za kupní cenu ve výši 754.100,- Kč s tím, že smlouva 
bude současně obsahovat ustanovení, že pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně 
a včas, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 76.000,- Kč, dle bodu číslo 9 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 9046 - zrušení části VZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení části 3 a 5 zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Opravy vozovek a chodníků 1. etapa“ archivní číslo 
9046. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 109/1, zahrada,  o výměře 90 m2 (viz zákres v katastrální 
mapě), v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání zahrádky, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej zděné brány stojící na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
ideální 1/2 zděné brány Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, 
za kupní cenu 1.500,- Kč, a ideální 1/2 zděné brány Společenství vlastníků jednotek pro dům 
Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, kupní cena celkem 3.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej vedlejší stavby (nezapsaná v katastru nemovitostí) stojící na pozemku parc. č. 2152, 
ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům 
Polívkova 8, 10, Olomouc, kupní cena celkem 15.010,- Kč, z toho vedlejší stavba 12.010,- 
Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideální 1/xxxxxxxxxxza 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxx za 3.710,- 
Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxx za 1.236,- Kč, podíl o velikosti  ideální 1/6  
xxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o 
velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxx za 
1.236,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxx za 1.236,- Kč, kupní cena celkem 
22.254,- Kč, z toho pozemek 21.624,- Kč a náklady 630,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, 
ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 
1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2  
xxxxxxxxxx za 111.058,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 xxxxxxxxxx za 111.059,- Kč, kupní 
cena celkem 222.117,- Kč, z toho pozemek 213.000,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, s novou výměrou dle geometrického 
plánu č. 993-14/2009 následovně: pozemek parc. č. 54/1, ostatní plocha, o výměře 143 m2, 
v k. ú. Olomouc-Olomouc, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
podíl o velikosti ideální 1/2 xxxxxxxxxx za 354.202,- Kč, a podíl o velikosti ideální 1/2 do SJM 
xxxxxxxxxx za 354.201,- Kč, kupní cena celkem 708.403,- Kč, z toho pozemek 705.903,- Kč 
a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, s novou výměrou a označením, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 993-14/2009 následovně: díl 
pozemku označený ,,a“, o výměře 15 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
podíl o velikosti ideálních 787/3669 do SJM xxxxxxxxxx za 6.971,- Kč, podíl o velikosti 
ideálních 833/29352  xxxxxxxxxx za 1.229,- Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676 
xxxxxxxxxx za 6.766,- Kč, podíl o velikosti ideálních 229/3669 xxxxxxxxxx za 2.028,- Kč, 
podíl o velikosti ideálních 362/3669 xxxxxxxxxx za 3.207,- Kč, podíl o velikosti ideálních 
347/3669 do SJM xxxxxxxxxx za 3.074,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 
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xxxxxxxxxx za 1.229,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxx za 1.229,- Kč, 
podíl o velikosti ideálních 3055/14676 xxxxxxxxxx za 6.767,- Kč, kupní cena celkem 32.500,- 
Kč, z toho pozemek 30.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 54/1, ostatní 
plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 
300.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, o výměře cca 
16 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
11. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
12. nevyhovuje žádosti 
nájemců bytového domu Horní Lán 25 o revokaci usnesení Rady města Olomouce ze dne 
10. 11. 2009 bod 5, část 7, 8, 9 a trvá na svém usnesení ze dne 10.11.2009 tj: 
– doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti nájemců o prodej budovy č. p. 
1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 
– doporučení zastupitelstvu města schválit prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) 
stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemcům budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 
17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. 
st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a to: 
ideální podíl 606/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.423.068,- Kč, ideální podíl 1035/7363 shora uvedené budovy a 
pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.430.486,- Kč, ideální 
podíl 1012/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu 2.376.475,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku 
xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl 
1020/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jejího výlučného vlastnictví za 
kupní cenu 2.395.261,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku 
xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl 
962/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za 
kupní cenu 2.259.060,- Kč, ideální podíl 892/7363 shora uvedené budovy a pozemku 
xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.094.680,- Kč. 
– doporučení zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní 
plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 117.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1., varianta B) 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytového domu Horní Lán 25 o snížení kupní ceny budovy č. p. 1202 (Horní 
Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. 
č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, a snížení kupní ceny pozemku 
parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.1., varianta B) 
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14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej podílu o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) stojící na pozemku 
parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku 
parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní cenu 
140.700,-Kč, z toho podíl na budově 121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč a náklady 
700,-Kč,  za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na 
pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 486, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní 
smlouvy na výše uvedené podíly na nemovitostech uzavřou se statutárním městem Olomouc 
dohodu o neuplatnění předkupního práva, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
15. schvaluje 
uzavření dohody o neuplatnění předkupního práva s panem xxxxxxxxxx  při prodeji podílu o 
velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje podílu o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če 
(objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 
ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 62 ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 
m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.605.493,- Kč, z toho za jednotku 2.246.103,- Kč, za podíl 
na pozemku parc. č. st. 519 částku 353.744,- Kč, náklady 5.646,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.3. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.305.570,- Kč, z toho za jednotku 
1.123.052,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 176.872,- Kč, náklady 5.646,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 63 ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 
m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
nájemcům manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.717.667,- Kč, z toho za jednotku 
2.342.804,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 368.974,- Kč, náklady 5.889,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
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20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, nájemcům manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.361.778,- Kč, z toho za 
jednotku 1.171.402,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 184.487,- Kč  náklady 
5.889,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce pana xxxxxxxxxxve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 95/1 v 
budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 
na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 
na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu 
č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na částku 7.500,- Kč/m2, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců manželů xxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 95/2 v 
budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 
na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 
na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu 
č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na částku 7.500,- Kč/m2, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
23. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxx o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 19 v budově tř. Svobody 27 – Švédská 12 
v Olomouci dohodou, dle důvodové zprávy bod 2.4., varianta A) 
 
24. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxx o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 20 v budově tř. Svobody 27 – Švédská 12 
v Olomouci dohodou, dle důvodové zprávy bod 2.4., varianta A) 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci ponechání bytové jednotky č. 1173/8 v budově č. p. 1173 
(Dukelská 19) stojící na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511  na společných částech budovy č. p. 1173 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 na 
pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v majetku 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 1173/8 v budově č. p. 1173 
(Dukelská 19) stojící na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511  na společných částech budovy č. p. 1173 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 na 
pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
27. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 11. 2009, bod 6, část 7, ve věci schválení záměru prodat bytovou 
jednotku č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící na pozemku parc. č. st. 1071/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511  na 
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společných částech budovy č. p. 1173 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 
na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící na 
pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1330/9511  na společných částech budovy č. p. 1173 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
29. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 629/17 v budově č. p. 629 (Zikova 13)  stojící  na pozemku 
parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/13755  na společných částech budovy č. p. 629  a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 665/13755 na pozemku parc. č. st. 922,  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 633/21 v budově č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) stojící na pozemku 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech budovy č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
806.545,- Kč, z toho za jednotku 796.606,- Kč, za pozemek 3.394,- Kč a náklady 6.545,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 716/12 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 
11, 13, 15, 17, 19) stojící na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/87927 na společných částech 
budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
775/87927 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 
celkem 828.987,- Kč, z toho za jednotku 819.743,-  Kč, za pozemek 5.257,- Kč a náklady 
3.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 590/19 v budově č. p. 590 (Stiborova 12) stojící na pozemku parc. 
č. st. 1014, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 441/14211 
na společných částech budovy č. p. 590 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
441/14211 na pozemku parc. č. st. 1014, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 648.700,- Kč, z toho za 
jednotku 641.641,-  Kč, za pozemek 3.359,- Kč a náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.5. 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 722/18 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) stojící na pozemku parc. 
č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na 
společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 
na pozemku parc. č. st. 800,  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u 
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Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 434.000,- Kč, z toho za 
jednotku 428.527,- Kč, za pozemek 1.473,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.6. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  bytové jednotky č. 79/4 v budově č. p. 79 (tř. Svornosti 1) stojící na pozemku parc. č. 
st. 109, zastavěná plocha a nádvoří,  se spoluvlastnickým podílem o velikosti 684/6920 na 
společných částech budovy 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, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 383.000,- Kč, z toho za jednotku 329.219,- 
Kč, za pozemek 50.781,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního práva 
dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu celkem 383.000,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové 
zprávy bod 3.7. 
 
35. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 230/3 v budově č. p. 230 (Universitní 12) stojící na 
pozemku parc. č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 685/6196 na společných částech budovy č. p. 230 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 685/6196 na pozemku parc. č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 627/9 v budově č. p. 627 (tř. Míru 
135) stojící na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve výši 433.372,- Kč, manželům xxxxxxxxxx , a to do 31. 12. 
2009, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
37. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
38. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení 
veřejného osvětlení na budově č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s tím, že obsahem 
tohoto věcného břemene je umístění, provozování, údržba a oprava těchto technických 
zařízení veřejného osvětlení: 1 ks skříňky RVOO, kotva držící lano se svítidlem, kabely pod 
fasádou  na budově č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch společnosti Technické 
služby města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
39. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení 
veřejného osvětlení na budově č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s tím, že obsahem 
tohoto věcného břemene je umístění, provozování, údržba a oprava těchto technických 
zařízení veřejného osvětlení: 1 ks skříňky RVO 5, 1 ks skříňky RVOO, kotva držící lano se 
svítidlem, kabely pod fasádou  na budově č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. 
st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti Technické služby města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
40. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení 
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veřejného osvětlení na budově č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s tím, že obsahem 
tohoto věcného břemene je umístění, provozování, údržba a oprava těchto technických 
zařízení veřejného osvětlení: 1 ks skříňky RVO 6, 1 ks skříňky RVOO, kotva držící lano se 
svítidlem, kabely pod fasádou  na budově č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. 
č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve 
prospěch společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
41. revokuje 
část svého usnesení ze dne 03. 11. 2009, bod 6, část 34, ve věci schválení záměru prodat 
budovu č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované investice, termín a způsob 
úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 17:00 hod. na adresu: 
Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na 
adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 
47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude 
výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA MICHALSKÁ 2“, dle důvodové 
zprávy bod 4.5. 
 
42. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, termín pro podání nabídek bude zveřejněn po 
zpracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy bod 4.5. 
 
43. revokuje 
část svého usnesení ze dne 03. 11. 2009, bod 6, část 22, ve věci schválení záměru prodat 
budovu č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované investice, termín a způsob 
úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 17:00 hod. na adresu: 
Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na 
adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 
47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude 
výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA PAVELČÁKOVA 1“, dle důvodové 
zprávy bod 4.5. 
 
44. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 320 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, termín pro podání nabídek bude 
zveřejněn po zpracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy bod 4.5. 
 
45. revokuje 
část svého usnesení ze dne 03. 11. 2009, bod 6, část 24, ve věci schválení záměru prodat 
budovu č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za 
předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované investice, termín a způsob úhrady 
kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát 
města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na adresu 
Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 47, 
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779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně 
uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA SOKOLSKÁ 32“, dle důvodové zprávy bod 
4.5. 
 
46. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, termín pro podání nabídek bude zveřejněn po 
zpracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy bod 4.5. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 31, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Přichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 17 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2) 
c) Hněvotínská 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a)na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10a, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P. Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Karafiátova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
 
b)na 2 roky s nájemci DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc – bezbar.byt 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc, 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc –1 rok po úhradě dluhu 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc – 1/2 roku po úhradě dluhu 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
 
d) na  1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)  
 
2.s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx., Topolová 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 
3.s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s návrhem řešení nově vybudovaných bytů, Purkyňova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) varianta A 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2009 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu a dodatek č. 1, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle upravené důvodové zprávy 
 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2009 dle upravené důvodové zprávy 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 dle 
upravené důvodové zprávy a dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2009 dle upravené důvodové zprávy a dodatku č. 1 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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8 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 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
9 Prognóza financování r. 2009 - aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. ukládá 
předložit opatření řešící vyrovnanost  rozpočtu r. 2009 
T: 8. 12. 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
10 Aktualizace na řízených odvod ů PO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
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: 5. 3. 
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11 Fond rozvoje bydlení - žádost paní A. N ěmcové  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
žádost paní A. Němcové o prodloužení doby čerpání úvěru do 28. 02. 2010 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
 
 
 
12 Rozpočet SmOl na rok 2010 - a.s. a PO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
variantu B dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat projednané objednávky veřejných služeb u a. s. a příspěvky na provoz 
příspěvkových organizací dle varianty B do návrhu rozpočtu SmOl na rok 2010 do druhého 
čtení dne 30. 11. 2009 
T: listopad 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. žádá 
ředitele příspěvkových organizací a akciových společností o předložení upraveného návrhu 
objednávky veřejných služeb v termínu do 26.11.2009 ekonomickému náměstkovi primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
13 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 Erenburgova 26, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
Uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
14 DPS Slavonín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 1. 
 
 
 
15 2. Komunitní plán sociálních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
let 2010 - 2012 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit k projednání a schválení 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na 
období let 2010 - 2012 na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 21. 12. 2009 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit 2. Komunitní plán sociálních služeb města 
Olomouce na období let 2010 - 2012 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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16 Městský program prevence kriminality na rok 2009 -  čerpání 
finan ční rezervy  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na čerpání finančních prostředků z finanční rezervy dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpočtovou změnu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Podpora St ředisku SOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení SOS na dofinancování mzdových nákladů ve 
výši 50.000 Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
provést rozpočtovou změnu k vykrytí žádosti Střediska SOS dle upravené důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
18 Územní plán Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
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19 Vydání zm ěny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc  
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 30.11.2009 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
20 Návrh zadání zm ěny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit Návrh zadání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy důvodové zprávy na 
zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Návrh zadání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
 
21 Návrh zadání zm ěny č.VII Regulačního plánu MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh zadání změny č.VII Regulačního plánu MPR Olomouc dle upravené přílohy 
důvodové zprávy na zasedání ZMO  
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Návrh zadání změny č.VII Regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu dle upravené přílohy 
důvodové zprávy. 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 
 
 
 
22 Pořízení Souboru zm ěn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení Souboru změn č. XXIII v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 21.12.2009 návrh pořízení Souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ 
Olomouc v rozsahu  přílohy důvodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 18. 
 
 
 
23 I/46 - východní tangenta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit jednání v souladu se závěry důvodové zprávy 
T: 8. 12. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19. 
 
 
24 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravená pravidla pro přidělování "Označení vlastníka zpoplatněné místní komunikace" pro 
rok 2010 
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3. schvaluje 
metodiku pro vyřizování žádostí 
 
4. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
25 Vyhodnocení náhradní dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
proplacení částky za objížďky a výluky dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
26 IPRM zařazení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektového námětu Rozšíření kapacity vývojového oddělení společnosti ABO 
valve, s.r.o. do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
27 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text výzev aktivit b) Regenerace bytových domů, výzvy č. 3 pro opatření 2.1 Snížení 
energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení, výzvy č. 4 pro  opatření 2.2 
Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií, výzvy č. 5 pro opatření 
2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů 
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3. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 3, výzvy č. 4 a výzvy č. 5 
 
4. schvaluje 
Směrnici pro posuzování a hodnocení předložených žádostí (projektů) v rámci specifického 
cíle 1 a 2 IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
5. schvaluje 
navržené složení hodnotící komise dle upraveného článku 4 důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s dalším postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
28 Rozšíření sběru drobných elektroza řízení - smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 8. 12. 2009 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
29 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce, a. 
s., Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Výstaviště Flora Olomouc, a. s. a Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. 
 
3. ukládá 
Martinu Novotnému, primátorovi města Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy a to v termínu do 8. 12. 2009 
T: 8. 12. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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30 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP AR - 161 v pořizovací ceně 75.616,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
likvidaci movitého majetku v pořizovací ceně 146.074,35 Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
likvidaci technického zhodnocení majetku v pořizovací ceně 3.955.956,82 Kč dle důvodové 
zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
odpis movitého majetku a technického zhodnocení majetku v pořizovací ceně 2.106.792,- Kč 
- zůstatková cena 16.223,13 Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
6. schvaluje 
likvidaci movitého majetku v pořizovací ceně 3.627.756,25 Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
likvidaci technického zhodnocení majetku v pořizovací ceně 10.458.658,55 Kč dle důvodové 
zprávy bod 6 
 
8. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje Gestetner G 1802 v pořizovací ceně 113.582,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 7 
 
9. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP SF 2035 v pořizovací ceně 214.900,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 8 
 
10. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP AR-205 Digit v pořizovací ceně 79.747,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 9 
 
11. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP AR - 235 v pořizovací ceně 185.243,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 10 
 
12. schvaluje 
odpis herního prvku na veřejném hřišti v částce 411.699,50 Kč dle důvodové zprávy bod 11 
 
13. schvaluje 
odpis movitého majetku v celkové hodnotě 193.392,90 Kč dle důvodové zprávy bod 12 
 
14. schvaluje 
odpis movitého majetku v celkové hodnotě 1.001.210,93 Kč dle důvodové zprávy bod 13 
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15. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje MINOLTA DIALTA DI - 181 v pořizovací ceně 83.448,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 14 
 
16. schvaluje 
odpis movitého majetku v celkové hodnotě 188.291,- Kč dle důvodové zprávy bod 15  
 
17. schvaluje 
odpis movitého majetku v celkové částce 6.759.235,37 Kč dle důvodové zprávy bod 16 
 
18. schvaluje 
odpis technické vybavenosti rodinných domků ve výši 49.863,- Kč dle důvodové zprávy bod 
18 
 
19. schvaluje 
odpis kanalizace ve výši 213.370,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 
 
20. schvaluje 
odpis plynovodu včetně přípojek ve výši 249.415,- Kč dle důvodové zprávy bod 20  
 
21. schvaluje 
odpis prozatímního osvětlení bloku A Olomouc - Neředín ve výši 56.693,70 Kč dle důvodové 
zprávy bod 21 
 
22. schvaluje 
odpis sadových úprav ve výši 1.108.800,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 
 
23. schvaluje 
odpis sadových úprav ve výši 174.565,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 
 
24. schvaluje 
odpis sadových úprav ve výši 716.836,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 
 
25. schvaluje 
odpis sadových úprav  ve výši 80.478,- Kč dle důvodové zprávy bod 25 
 
26. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 192.780,- Kč dle důvodové zprávy bod 26 
 
27. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 303.410,70 Kč dle důvodové zprávy bod 27 
 
28. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 556.884,90 Kč dle důvodové zprávy bod 28 
 
29. schvaluje 
odpis vícetisků projektové dokumentace ve výši 21.241,50 Kč dle důvodové zprávy bod 29 
 
30. schvaluje 
odpis projektové dokumentace ve výši 88.065,10 Kč  dle důvodové zprávy bod 30 
 
31. schvaluje 
odpis rekonstrukce místního rozhlasu ve výši 206.504,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 
 
32. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 11.105,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
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33. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.253,- Kč dle důvodové zprávy bod 33 
 
34. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.292,- Kč dle důvodové zprávy bod 34 
 
35. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.295,- Kč dle důvodové zprávy bod 35 
 
36. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 18.526,- Kč dle důvodové zprávy bod 36 
 
37. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 15.000,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 37  
 
38. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 14.249,25 Kč dle důvodové zprávy bod 38   
 
39. schvaluje 
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 39 
 
40. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 12.295,- Kč  dle důvodové zprávy bod 40 
 
41. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.055,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 41  
 
42. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.000,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 42 
 
43. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 18.750,- Kč dle důvodové zprávy bod 43  
 
44. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.990,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 44 
 
45. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.984,37 Kč dle důvodové zprávy bod 45  
 
46. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 11.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 46 
 
47. schvaluje 
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 47  
 
48. schvaluje 
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 48 
 
49. schvaluje 
odpis pohledávek dle důvodové zprávy bod 49  
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 20.585,- Kč dle důvodové zprávy bod 50 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 30.188,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 51 
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52. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 2.118.982,- Kč dle důvodové zprávy bod 52 
 
53. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 40.607,- Kč dle důvodové zprávy bod 53 
 
54. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 470.506,- Kč dle důvodové zprávy bod 54 
 
55. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 62.642,- Kč dle důvodové zprávy bod 55 
 
56. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 800.000,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 56 
 
57. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 57 
 
58. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 58 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 27. 
 
 
 
31 Stanovení termín ů konání RMO a  ZMO v 1. pololetí r. 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO na 1. pololetí roku 2010 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
32 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru školství 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru školství dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 
2010 
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3. ukládá 
předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MmOl a MPO" - změnu přílohy č. 7 Náplň 
činnosti MmOl a MPO 
T: 8. 12. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
 
 
 
33 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 4 "Podpisového řádu 

statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 4 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 12. 2009 
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
34 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy  
 
4. ukládá 
informovat předsedu a tajemníka příslušné odborné komise RMO 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 31. 
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35 Změna v personálním obsazení finan čního výboru ZMO a 
Dozor čí rady DPMO, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou ve funkci člena finančního výboru ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se změnou ve funkci člena Dozorčí rady DPMO, a.s. dle důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit navržené změny ve finančním výboru a Dozorčí radě DPMO, a.s.  
 
5. ukládá 
předložit ZMO k projednání navržené změny 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Rozbořil Jiří, Ing., člen rady města 
Bod programu: 31. 1. 
 
 
 
36 Bezúplatný p řevod hlasových sirén  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o bezúplatném převodu dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu Statutárního města Olomouce schválit bezúplatný převod uvedených 
elektronických sirén. 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
37 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit s 

výší p říspěvku do 5.000,--   Kč a příspěvky v oblasti 
nespecifikované akce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit a příspěvky v oblasti 
nespecifikované akce včetně rozpočtových změn dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33. 
 
 
 
38 Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 -  využití zdroj ů 

rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Žižkovo 
nám. 3 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
 
39 Monitoring památky UNESCO za rok 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu obsahující informaci o Zprávě o průběžném monitoringu památky 
UNESCO za rok 2008 zpracované NPÚ v Olomouci. 
 
2. ukládá 
ve smyslu důvodové zprávy zaslat NPÚ v Olomouci písemné vyjádření ke Zprávě o 
monitoringu památky UNESCO za rok 2008. 
T: prosinec 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
40 OZV, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 7/2003 o místním 

poplatku za užívání ve řejného prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
bod 11 usnesení RMO ze dne 3. 11. 2009 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
 
4. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


