
 

USNESENÍ 
 

z 38. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 29. 1. 2008 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 
údaj� v platném zn�ní; 

-    do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
           nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 
 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
- informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 29. 1. 2008 dle �ásti A) d�vodové 
zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- vypustit ze sledování bod 11, �ást 3 usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, týkající se 
aktualizace Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a mikroregionu Olomoucko 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
Smlouvu o prodeji podniku, uzav�enou dne 19.11.2007 mezi paní Miroslavou Poláškovou, 
jako prodávající a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 7, I� 65166507, jako kupujícím 
dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
2. schvaluje 
1. zám�r odprodat pozemek parc. �. 700 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc Jachetnímu klubu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout a následn� odprodat  �ásti pozemk� parc. �. 235/23 orná p�da              
o vým��e 12 m2 a parc. �. 485/2 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
spole�nosti STAFOS - REAL, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 28 m2  ost. pl. v k. ú. Holice   
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.4. 
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4. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.4. 
 
5. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.4. 
 
6. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.4. 
 
7. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
8. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.4. 
 
9. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
10. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. �. 806 o vým��e 30 m2, �ást parc. �. 1943        
o vým��e 12 m2 a �ást parc. �. 857 o vým��e 30 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.4. 
 
11. zám�r odprodat pozemky parc. �. 727/21 o vým��e 13 m2 a parc. �. 727/36 o vým��e    
14 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
12. zám�r odprodat pozemek parc. �. 856/4 orná p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice        
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
13. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 99/3 ost. pl. o vým��e 210 m2 v k. ú. Holice          
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
podmínky úhrady náklad� spojených s úpravami ve�ejného osv�tlení dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.8. 
 
14. zám�r bezúplatn� p�evést pozemky dle d�vodové zprávy pod komunikacemi II. a III. t�ídy 
z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.9. 
 
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 56 m2 v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
16. zám�r pronajmout �ásti pozemk�  parc. �. 319/5  orná p�da o vým��e 91 m2  a parc. �. 
319/4 ost. pl. o vým��e 156 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
17. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 401/9 zahrada o vým��e  368 m2 a pozemek 
parc. �. 607 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
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18. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 94/1  ost. pl. o vým��e 167 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
19. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 400 m2 a pozemek 
parc. �. st. 845 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
20. zám�r pronajmout �ást pozemku 1856 zahrada o vým��e 400 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
21. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.16. 
 
22. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 921 zast. pl a nádvo�í o vým��e 21 m2 a  �ást 
pozemku parc. �. 1856 zahrada  o vým��e 358 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
23. zám�r pronajmout �ásti pozemku parc. �. 1856 o vým��e 400 m2 a pozemek parc. �. 
1051 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2,  vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
24. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 116/55 ostatní plocha o vým��e 2 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc Muzeu um�ní  Olomouc, státní p�ísp�vková organizace dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
25. zám�r pronajmout �ást pozemku 469 orná p�da o vým��e 120 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.20. 
 
26. zám�r pronajmout �ást pozemku 469 orná p�da o vým��e 190 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
27. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 247/22  zahrada o vým��e 406 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.22. 
 
28. zám�r odprodat objekt OPS Karafiátova bez �. p. /�. e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. 
st. 361/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 327 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.23. 
 
29. zám�r odprodat pozemek parc. �. 535 zahrada o vým��e 65 m2  v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.24. 
 
30. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 180 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.25. 
 
31. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. �. 499) 
orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného 
domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
 
32. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e   
2 463 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.27. 
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33. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  105/46 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Olomouc 
- m�sto, obec Olomouc spole�nosti GOLD OFFICE s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.29. 
 
34. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 451/1 zahrada o vým��e 142 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc p�edem ur�enému zájemci spole�nosti REA CZ s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.30. 
 
35. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 135 zahrada o vým��e 681 m2, pozemek parc. �. 
136/4 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 145 m2 a �ást pozemku parc. �. 136/3 ost. pl. o vým��e 
139 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc spole�nosti CTS OLOMOUC, s.r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.31. 
 
36. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 727/3 zahrada o vým��e 83 m2 v k. ú.  
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.35. 
 
37. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 532 zahrada o vým��e 192 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a �ást pozemku parc. �. 2129 zahrada o vým��e 216 m2 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.36. 
 
38. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 21/13, kultury zahrada o vým��e 112 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc a �ást pozemku parc. �. 21/14, kultury zahrada o vým��e 106m2,        
v k.ú. Lazce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.37. 
 
39. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 390/9, kultury zahrada o vým��e 69,50 m2        
v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.38. 
 
40. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 87,70 m2 v dom� bez �.p. na adrese 
Tererovo nám. �. o. 3, na parc. �. 1048 st. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy bod �. 1.39. 
 
41. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 57,94 m2 v dom� �.p. 367, Horní nám�stí 
�.or. 5, na parc.�. 326, k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti Haná Press, s.r.o., 
za ú�elem provozování kancelá�í na dobu neur�itou dle d�vodové zprávy bod �. 1.40. 
 
42. za�azení pozemku parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e 3 518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc do obou skupin, tj. jak do  kategorie A (pronájem s následným odprodejem fyzické 
osob�), tak i do kategorie C (pronájem s následným odprodejem spole�nosti) dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.1. 
 
43. zvýšení nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
44. pronájem pozemk� parc. �. 425/11 ost. pl. o vým��e 55 m2 a parc. �. 601/12 ost. pl.         
o vým��e 5 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
45. prodloužení nájemní smlouvy a zvýšení nájemného u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 
1346/1 lesní pozemek o vým��e 2 500 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví Les� 
�eské republiky, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
46. dopln�ní smluvních podmínek pro výkup pozemku parc. �. st. 576/2 zast. pl. o vým��e     
9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R – Ministerstva obrany 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
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47. pronájem pozemk� parc. �. 1725/1 ost. plocha o vým��e 1 007 m2, parc. �. 1723/1 orná 
p�da o vým��e 34 913 m2 a �ásti pozemk� parc. �. 1721/11 orná p�da o vým��e 14 440 m2, 
parc. �. 1722/1 orná p�da o vým��e 14 150 m2, parc. �. 1724/1 ost. plocha o vým��e         
748 m2, parc. �. 1726/1 orná p�da o vým��e 38 109 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyn� dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.8. 
 
48. pronájem �ásti pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e 115 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
49. pronájem �ásti pozemku parc. �. 93/20 ost. pl. o vým��e 13 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc spole�nosti STAVPAG s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
50. poskytnutí jako výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 481/1 ost. pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.13. 
 
51. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. �. 1026/22 ostatní plocha v k. ú. �ep�ín, parc. �. 315/10 
ostatní plocha a parc. �. 315/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Hej�ín a parc. �. 487/3 ostatní 
plocha, parc. �. 540/32 ostatní plocha, parc. �. 540/41 ostatní plocha, parc. �. 540/42 ostatní 
plocha a parc. �. 540/55 ostatní plocha, vše v k. ú. Ne�edín, vše obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a.  s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
52. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� VN  
na pozemcích parc. �. 1963/1, parc. �. 1650/1, parc. �. 1721/37, parc. �. 1721/40 a parc. �. 
1963/11, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
53. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabel� VN  na pozemcích parc. �. 1963/1, parc. �. 1650/1, parc. �. 
1721/37, parc. �. 1721/40 a parc. �. 1963/11, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
54. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 132/9, parc. �. 132/10 a parc. �. 132/11, vše orná p�da v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �eské dráhy, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.17. 
 
55. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 132/9, parc. �. 132/10 a parc. 
�. 132/11, vše orná p�da v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
�eské dráhy, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
56. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování elektrické 
p�ípojky NN na pozemku parc. �. 1903/39 orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti MARPER spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
57. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování elektrické p�ípojky NN na pozemku parc. �. 1903/39 orná p�da v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti MARPER spol. s r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
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58. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování zemního 
metalického telekomunika�ního kabelu na pozemku parc. �. 115/17 ost. pl. v k. ú Lazce, 
obec Olomouc a na pozemku parc. �. 101/2 ost. pl. v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
59. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování zemního metalického telekomunika�ního kabelu na pozemku parc. �. 
115/17 ost. pl. v k. ú Lazce, obec Olomouc a na pozemku parc. �. 101/2 ost. pl. v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
60. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování energetického 
za�ízení a p�ístupu k tomuto za�ízení v p�ípad� oprav a údržby na pozemcích parc. �. 201/1, 
parc. �. 185/3, parc. �. 185/7, parc. �. 185/8 a parc. �. 1080, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.20. 
 
61. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování energetického za�ízení a p�ístupu k tomuto za�ízení v p�ípad� oprav a 
údržby na pozemcích parc. �. 201/1, parc. �. 185/3, parc. �. 185/7, parc. �. 185/8 a parc. �. 
1080, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
62. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelu NN na pozemku parc. �. 331/1 ost. pl. v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
63. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování zemního kabelu NN na pozemku parc. �. 331/1 ost. pl. v k. ú. Nedv�zí 
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.21. 
 
64. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. �. 1116/1 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc                  
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
65. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. �. 1116/1 ost. pl. v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.23. 
 
66. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze, jízdy a vedení 
inženýrských sítí p�es pozemek parc. �. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc     
ve prosp�ch rozestav�né stavby rodinného domu s pozemkem parc. �. st. 2436 zast. pl.        
a nádvo�í a pozemku parc. �. 978/6 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc              
ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
67. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování ochranných 
trubek pro optický kabel  na pozemcích parc. �. 447/3 ost. pl, parc. �. 457/1 ost. pl, parc. �. 
382/1 lesní pozemek a parc. �. 381/1 lesní pozemek, vše v k. ú Mutkov, obec Mutkov           
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.25. 
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68. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování ochranných trubek pro optický kabel  na pozemcích parc. �. 447/3 ost. 
pl, parc. �. 457/1 ost. pl, parc. �. 382/1 lesní pozemek a parc. �. 381/1 lesní pozemek, vše     
v k. ú Mutkov, obec Mutkov ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
69. pronájem nebytových prostor o vým��e 113,22 m2 v 2. NP v objektu MŠ D�lnická 17B, 
�.p. 349 objekt k bydlení na pozemku parc. �. st. 326 zast. pl. a nádv. o vým��e 1139 m2      
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ob�anskému sdružení Studio �ty�lístek dle d�vodové zprávy 
bod �. 3.1. 
 
70. pronájem pozemk� parc. �. 1295/1 trvalý travní porost o vým��e 4 005 m2, parc. �. 
1295/2 orná p�da o vým��e 483 m2, parc. �. 1294/22 orná p�da o vým��e 235 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 1294/21 orná p�da o vým��e 3 200 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
spole�nosti DELTA INVEST, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
 
71. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Olomouc – 
Povel, Slavonínská ulice – Bytové domy – technická infrastruktura“, �ást vodovod, 
kanalizace, komunikace, parkovací stání, chodníky a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním 
m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností Marzio, s.r.o. jako budoucím  
dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
72. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Výstavba 
�adových rodinných v Olomouci, lokalita Ne�edín“ – komunikace, chodník, ve�ejné osv�tlení, 
kanaliza�ní a vodovodní �ad, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a spole�ností BOOS a. s. jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 
5.2. 
 
73. zm�nu v ozna�ení katastrálního území z k. ú. Nemilany na k. ú. Nová Ulice v plánovací 
smlouv� na inženýrské sít� stavby „Horní lán – Komer�ní a bytová výstavba“, �ást vodovod, 
kanalizace, odvodn�ní komunikace, nová  komunikace, chodníky a ve�ejné osv�tlení 
uzavírané mezi statutárním m�stem Olomouc a spole�ností  EUROGEMA CZ, a.s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
74. zm�nu v ozna�ení katastrálního území z k. ú. Nemilany na k. ú. Nová Ulice a dopln�ní 
pozemku parc. �. 907/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve smlouv� o uzav�ení 
budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Horní lán – Komer�ní a bytová 
výstavba“, �ást vodovod, kanalizace, odvodn�ní komunikace, nová  komunikace, chodníky    
a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným             
a spole�ností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem a rozší�ení dot�ených pozemk� 
o pozemek parc. �. 907/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 5.4. 
 
75. p�edb�žný zám�r na odprodej �ásti pozemku parc. �. 1979 ost. pl. o vým��e 51 m2         
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc žadatel�m s tím, že vým�ra �ásti pozemku bude 
up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
3. souhlasí 
1. se vstoupením spole�nosti ZENMEX s. r. o. do práv a povinností pronajímatele 
vyplývajících ze smlouvy o nájmu �. 305/97/A/Pl ze dne 20. 2. 1997, v�. dodatku �. 1           
ke smlouv� o nájmu ze dne 31. 1. 2006 uzav�ené mezi statutárním m�stem Olomouc            
a spole�ností EverLift, spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
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2. se zm�nou ú�elu nájmu v nebytovém prostoru o vým��e 23,00 m2 v dom� Horní nám�stí 
�.p. 13, �.or. 18, s parc.�. 436 st. pl., kat. území Olomouc – m�sto, obec Olomouc z prodejny 
textilu, od�v� a dopl�k� na kancelá� cestovní agentury dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
3. se zm�nou ú�elu nájmu v nebytovém prostoru o vým��e 48,00 m2 v dom� Školní �.p. 203, 
�.or. 1, na pozemku parc.�. 629 st. pl., kat. území Olomouc – m�sto, obec Olomouc z 
prodejny vín (vinotéky) na provozování prodejny d�tského textilu a kancelá�e dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.3. 
 
4. s rozší�ením prodejny mlékárny zbouráním d�lící p�í�ky – nájemce xxxxxxxxxxxxxx, 
nebytový prostor o vým��e 43,00 m2 v dom� na ulici Dolní nám. �.or. 6, �.p. 195 na pozemku 
parc.�. 616 zast.pl., k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc bez možnosti odpo�tu investic dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.6. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné z�ízení v�cného 
b�emene obsahující právo pr�chodu a pr�jezdu p�es pozemky parc. �. 1943, parc. �. 857 a 
parc. �. 1941/1, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch pozemk� 
parc. �. 805 a parc. �. 798, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
2. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 499 orná p�da      
o vým��e 600 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.26.  
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 727/3 zahrada o vým��e   
83 m2 v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.35. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1086/12 ost. pl. o 
vým��e      494  m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující 
právo ch�ze a jízdy na pozemku parc. �. 429/32, pozemku parc. �. 429/82 a pozemku parc. 
1121, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 
429/93 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1930 ost. pl. o vým��e 15 m2      
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
7. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 864 zahrada        
o vým��e 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod       
�. 4.12. 
 
8. spole�nosti STAVBY A BARVY MORAVA, s.r.o.  o pronájem pozemku parc. �. 1295/1 
trvalý travní porost o vým��e 4 005 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1294/21 orná p�da o vým��e 
3 200 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
 
9. spole�nosti MERIT CZ, a. s.  o pronájem �ásti pozemku parc. �. 414/2 ost. pl. o vým��e   
14 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.32.  
 
5. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu ukon�it nájemní smlouvu na  �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl.   
o vým��e 27 m2  ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
dohodou dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
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2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 99/1 ost. pl.    
o vým��e 100 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy bod �. 1.27. 
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR p�edložit RMO konkrétní zn�ní informace        
o zám�ru statutárního m�sta Olomouce pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 
265/10 orná p�da o vým��e 3 518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.1. 
T: 11. 3. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. revokuje 
1. �ást usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007, bod programu 2, bod 1.3. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat pozemek parc. �. 499 orná p�da o vým��e 600 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
 
2. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu, bod 1.12. ve v�ci schválení zám�ru 
pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 414/2 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc spole�nosti MERIT CZ, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 1.32. 
 
3. usnesení RMO ze dne 13. 11. 2007 bod programu 2, bod 1.7. ve v�ci výpov�di  smlouvy   
o nájmu na pozemky parc. �. 245/1 o vým��e 332 m2, parc. �. 245/2 o vým��e 173 m2, vše 
ost. pl. a pozemek parc. �. 1707 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 52 m2, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc uzav�enou se  spole�ností EverLift, spol. s r. o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.4. 
 
4. �ást usnesení RMO ze dne 19. 7. 2005, bod programu 2, bod II. A) 43) ve v�ci schválení  
bezúplatného z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo vedení a údržby ve�ejného 
osv�tlení (v�etn� práva vstupovat, vjížd�t za ú�elem provozování stavby a provád�ní jejich 
revizí a oprav)  na pozemku parc. �. 1944/6 ost. pl. o vým��e 132 m2 v k. ú. Holice, obec 
Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Centrum Olympia Olomouc, a.s. ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
5. �ást usnesení RMO ze dne 11. 4. 2006, bod programu 2, bod II. A) 10) ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. �. st. 294 zast. pl. o vým��e 424 m2, parc. �. 588 ost. pl.        
o vým��e 3 415 m2, vše v k. ú. Ne�edín a parc. �. 315/8 ost. pl. o vým��e 3 404 m2 v k. ú. 
Hej�ín, vše obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.15. 
 
6. usnesení ze dne 30.10.2007, bod programu 2, bod 2.3 ve v�ci povolení rozší�ení prodejny 
mlékárny zbouráním d�lící p�í�ky – nájemce xxxxxxxxxxxxx, nebytový prostor o vým��e      
43,00 m2 v dom� na ulici Dolní nám. �.or. 6, �.p. 195 na pozemku parc.�. 616 zast.pl., k.ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.6. 
 
8. vyhovuje žádosti 
nájemc� nebytových prostor ve 3. podlaží domu �.p. 367, Horní nám�stí �.or. 5, na parc.�. 
326, k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc o uzav�ení dve�í ve 2. nadzemním podlaží domu, 
za podmínky rozší�ení p�edm�tu nájmu dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
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9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. výkup pozemku parc. �. 1202/10 zahrada o vým��e 354 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc ze spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a spole�nosti            
OL INVEST spol. s r. o.  do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši     
212 400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
 
2. odprodej pozemku parc. �. 1872/1 ost. pl. o vým��e 219 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu        
ve výši 118 230,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.19. 
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. 103/6 ost. pl. o vým��e 449 m2 a �ást parc. �. 202/1 ost. 
pl. o vým��e 78 m2, vše v k. ú. B�lidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 324 970,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.20. 
 
 
4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 99/3 ost. pl. o vým��e 164 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 841,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.21. 
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 53/2 ost. pl. o vým��e 77 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 114 220,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.22. 
 
6. odprodej pozemku parc. �.  255 zahrada o vým��e 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 79 856,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.23. 
 
7. odprodej pozemku parc. �. 29/4 zahrada o vým��e 79 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 580,- K� dle d�vodové zprávy bod   
�. 4.24. 
 
8. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 1295/1 trvalý travní 
porost o vým��e 4 005 m2, parc. �. 1295/2 orná p�da o vým��e 483 m2, parc. �. 1294/22 
orná p�da o vým��e 235 m2 a �ást pozemku parc. �. 1294/21 orná p�da o vým��e 3 200 m2, 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc se spole�ností DELTA INVEST, s.r.o. p�i kupní cen�       
ve výši  600,- K�/m2 + náklady ve výši 5 950,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
 
9. výb�r kupujícího pozemku parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
1568/1(dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou mezi spole�ností STING Development, s.r.o., 
spole�ností HOPR GROUP, a.s., spole�ností CARMAN-HOME, s.r.o., spole�ností TABÁK 
PROFIT, s.r.o., spole�ností PREMIÉR MARKETING GROUP spol. s r.o. a spole�ností 
SOLVIT, s.r.o. formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 450,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o  revokaci �ásti usnesení ZMO     
ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci nevyhov�ní žádosti pana xxxxxxxxxxxx     
a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 58 m2     
v k. ú. Holice u Olomuce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 499 orná 
p�da o vým��e 600 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
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3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 611/2 trvalý travní porost  
o vým��e 1 726 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk�  parc. �. 750 ost. pl. o vým��e        
647 m2 a parc. �. 63/1 ost. pl. o vým�re 846 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
5. žádosti Zdravotní pojiš�ovny METAL – ALIANCE o odprodej �ásti pozemku parc. �. 809/19 
ost. pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
6. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 247/3 trvalý 
travní porost o vým��e 140 m2 a �ásti pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e  22 m2, 
vše v  k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
7. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 255/12 
orná p�da o vým��e 140 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 255/5 orná p�da 
o vým��e 333 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 255/14 orná p�da o vým��e 68 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
9. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu �. p. 469, Vinárna F1, 
Jánského 8 na pozemku parc. �. st. 636/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 539 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1930 ost. pl. o 
vým��e   15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
11. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1139 ost. pl. o 
vým��e 247 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
12. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 42/9 o vým��e 650 
m2   v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
13. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 864 zahrada o 
vým��e 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
14. žádosti spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 
ost. pl. o vým��e 1 605 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc, v�. zapo�tení náklad�      
ve výši 634 100,- K� na vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. �. 350/10 a parc. 
�. 350/21, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemk� parc. �. 498/2 ost. pl. o vým��e 295 
m2, parc. �. 499/2 ost. pl. o vým��e 1 126 m2 a parc. �. 499/4 ost. pl.  o vým��e 49 m2 , vše 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
16. žádosti spole�nosti STAVBY A BARVY MORAVA, s.r.o.  o odprodej pozemku parc. �. 
1295/1 trvalý travní porost o vým��e 4 005 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1294/21 orná p�da   
o vým��e 3 200 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
17. žádosti spole�nosti KARVEP stavby s. r. o o odprodej pozemku parc. �. 1566 ost. pl.       
o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1568/1(dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da            
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o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
18. žádosti spole�nosti MERIT CZ, a. s.  o odprodej �ásti pozemku parc. �. 414/2 ost. pl.       
o vým��e 14 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.32.    
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat všechny žadatele k p�edložení zjednodušené zástavby 
p�edm�tného pozemku dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
T: 11. 3. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. nesouhlasí 
s rozší�ením datových sítí provedeným nájemcem �eskou poštou, s.p., v nebytových 
prostorech o vým��e 66,00 m2 v budov� �.p. 111, Litovelská �.or. 1, na parc.�. 138/1, k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.7. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Smlouva o výp�j�ce NP Kosmonaut� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o výp�j�ce dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene umíst�ní 
rozvod� NN v souvislosti s investi�ní akcí „Úpravy p�ednádražního prostoru v Olomouci – IV. 
a V. etapa“, org. 4194, a to na pozemcích parc.�. 861/1 ostatní plocha, parc.�. 624/3 ostatní 
plocha, parc.�. 624/38 ostatní plocha, parc.�. 938/37 ostatní plocha, parc.�. 624/42 ostatní 
plocha, parc.�. 624/26 ostatní plocha, parc.�. 404/4 ostatní plocha a parc.�. 404/8 ostatní 
plocha, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. Smlouva             
o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 5 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. 
To vše dle bodu 1 d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene umíst�ní 
plynovodu v souvislosti s investi�ní akcí „Úpravy p�ednádražního prostoru v Olomouci – IV.   
a V. etapa“, org. 4194, a to na pozemcích parc.�. 404/3 ostatní plocha, parc.�. 404/4 ostatní 
plocha, parc.�. 404/8 ostatní plocha, parc.�. 406/6 ostatní plocha, parc.�. 406/11 ostatní 
plocha, parc.�. 406/18 ostatní plocha, parc.�. 624/2 ostatní plocha, parc.�. 624/3 ostatní 
plocha, parc.�. 624/26 ostatní plocha, parc.�. 624/38 ostatní plocha, parc.�. 624/42 ostatní 
plocha, parc.�. 861/1 ostatní plocha, parc.�. 938/1 ostatní plocha, parc.�. 938/41 ostatní 
plocha, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti Severomoravská plynárenská, a.s. 
Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 5 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� 
budoucí. To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí nájemní smlouv� a o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného 
b�emene umíst�ní a provozování stavby „Olomouc – bezbariérové úpravy komunikace, trasa 
CH“ a vstupu a vjezdu na stavbou dot�ené pozemky s Povodím Moravy, s. p., a to               
k pozemk�m parcela �. 852/1 v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc a parcela �. 
141 v katastrálním území Olomouc – m�sto, obec Olomouc. Nájemní smlouva a smlouva      
o z�ízení v�cného b�emene budou uzav�eny do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. To vše 
dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene odpovídajícího právu 
uložení komunikace pro p�ší na pozemcích parc.�. 124/1 ostatní plocha, parc.�. 124/18 
ostatní plocha, parc.�. 124/19 ostatní plocha a parc.�. 103/11 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 1045 ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správ� Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace.   
To vše dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na �ásti pozemk� parc.�. 124/1 ostatní plocha 
o vým��e 8466 m2, dot�ená plocha cca 297 m2, parc.�. 124/18 ostatní plocha o vým��e      
95 m2, dot�ená plocha cca 2 m2, parc.�. 124/19 ostatní plocha o vým��e 112 m2, dot�ená 
plocha cca 6 m2 a parc.�. 103/11 ostatní plocha o vým��e 71 m2, dot�ená vým�ra cca 6 m2, 
vše v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 1045 ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správ� Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace. 
Vým�ry dot�ených �ástí pozemk� budou up�esn�ny zam��ením geometrickým plánem. 
Darovací smlouva bude uzav�ena do jednoho roku po kolaudaci stavby „Bezbariérové úpravy 
– trasa I“. To vše dle bodu 5 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu umíst�ní podzemního 
kanaliza�ního potrubí na pozemku parc.�. 117 orná p�da v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, jak 
je zapsáno na LV �. 462 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spolu s právem vstupu         
a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, zm�nami                       
a odstran�ním, za úplatu ve výši 10.000,-K�. To vše dle bodu 6 d�vodové zprávy 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc.�. 584/1 orná p�da v k.ú. 
Droždín, jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc               
ve prosp�ch spole�nosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o., za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem platným ke dni uzav�ení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzav�ena 
do 3 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 7 d�vodové zprávy 
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9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 14. 5. 2007, usnesení �. 6, �ást 7 ve v�ci 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky parc.�. 210/2 ostatní plocha o vým��e 311 m2            
a parc.�. 50/5 ostatní plocha o vým��e 516 m2, vše v k.ú. B�lidla, obec Olomouc, jak je vše 
zapsáno na LV �. 216 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc.�. 290/32 
ostatní plocha o vým��e 783 m2 a �ást pozemku parc.�. 633/3 ostatní plocha o celkové 
vým��e      222 m2, dot�ená vým�ra 120 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše 
zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc s doplatkem cenového 
rozdílu 375.060,-K�. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 633/3 v k.ú. Nová Ulice bude 
up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem, 
a schválit uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky parc.�. 210/2 ostatní plocha o vým��e 311 
m2 a parc.�. 50/5 ostatní plocha o vým��e 516 m2, vše v k.ú. B�lidla, obec Olomouc, jak je 
vše zapsáno na LV �. 216 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc.�. 290/32 
ostatní plocha o vým��e 783 m2, �ást pozemku parc.�. 633/3 ostatní plocha o celkové 
vým��e 222 m2, dot�ená vým�ra 87 m2 a �ást pozemku parc.�. 290/51 ostatní plocha o 
celkové vým��e 3519 m2, dot�ená vým�ra cca 14 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, s doplatkem 
cenového rozdílu dle znaleckého posudku. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 290/51 
bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. 
To vše dle bodu 8 d�vodové zprávy 
 
10. schvaluje 
zrušení investi�ní akce „Pod�brady – 1. úsek – Plané Lou�ky - cyklostezka“, org. 4305,       
dle bodu �. 9 d�vodové zprávy 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
rozhodnout o odstoupení od následujících smluv, uzav�ených v souvislosti s investi�ní akcí 
„Pod�brady – 1. úsek – Plané Lou�ky - cyklostezka“, org. 4305: 
1) Smlouvy o podmínkách umíst�ní stavby a o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného 
b�emene �. 372/OI-BVB/2004/Va, uzav�ené se Správou ochrany p�írody na pozemek parc.�. 
1531/3 v k.ú. Horka nad Moravou 
2) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/297/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxx 
na �ást pozemku parc.�. 995/5 v k.ú. K�elov 
3) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/298/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxx 
na �ást pozemku parc.�. 995/5 K�elov 
4) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/299/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxx 
na �ást pozemku parc.�. 295/1 v k.ú. �ep�ín 
5) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/301/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na jeho spoluvlastnický podíl id. 5/20 na pozemku parc.�. 295/2 v 
k.ú. �ep�ín 
6) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/303/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxx 
na její spoluvlastnický podíl id. 5/20 na pozemku parc.�. 295/2 v k.ú. �ep�ín 
7) Smlouvy o podmínkách umíst�ní stavby a o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného 
b�emene �. 373/OI-BVB/2004/Va, uzav�ené s Agenturou ochrany p�írody a krajiny �eské 
republiky na pozemky parc.�. 285/2, parc.�. 314/4 a parc.�. 339/1, vše v k.ú. �ep�ín 
8) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/304/2006/Gi/BKS, uzav�ené se xxxxxxxxxxxxx 
na �ást pozemk� parc.�. 314/3, parc.�. 286/13 a parc.�. 339/2, vše v k.ú. �ep�ín 
9) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/308/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
10) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/307/2006/Gi/BKS, uzav�ené se 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
11) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/306/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
12) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/310/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
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13) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/309/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxx 
na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
14) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/311/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxxxxxxxx 
na �ást pozemk� parc.�. 286/12 a parc.�. 328/1, vše v k.ú. �ep�ín 
15) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/312/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 286/12 a parc.�. 328/1, vše v k.ú. �ep�ín. 
To vše dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 749 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Dodávka telekomunika�ních služeb – mobilní hlasové a datové služby“ archivní �íslo 749 
uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. ukládá 
vyhodnotit po 12 m�sících od uzav�ení smlouvy ekonomické parametry služeb mobilního 
operátora 
T: leden 2009 
O: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 810   - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Výstavišt� Flora Olomouc- zpracování 
PD“ archivní �íslo 810 . 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek                
a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
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7 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat �ást pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 77 m2, pod novým 
ozna�ením díl ,,a“, a �ást pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 15 m2, s tím, že 
díly ,,a“ + ,,b“ jsou slou�eny do nov� vzniklého pozemku ozna�eného parc. �. 320/14, ostatní 
plocha, o vým��e 79 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, na základ� 
geometrického plánu �. 944-895/2007, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 110 (Jilemnického 47a) a pozemek parc. �. st. 159/1, zastav�ná plocha              
a nádvo�í, o vým��e 239 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, a schválit 
ponechání budovy �. p. 110 (Jilemnického 47a) a pozemku parc. �. st. 159/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2 , vše v  k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc,           
v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti POTYLA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 110 (Jilemnického 47a)                 
s pozemkem parc. �. st.159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2, v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxx (Impact UK) o odprodej budovy �. p. 110 (Jilemnického 47a)                 
s pozemkem parc. �. st.159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2, v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti družstva Jednota, spot�ební družstvo Krom��íž o odprodej budovy �. p. 110 
(Jilemnického 47a) s pozemkem parc. �. st. 159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
239 m2, v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit prodej budovy �. p. 394 (Riegrova 17) a pozemku parc. �. 
st. 388, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, nebytové jednotky 
budou samostatn� ocen�ny znaleckým posudkem, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
T: 12. 2. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 359 (Politických v�z�� 2) a pozemek parc. �. st. 573, zastav�ná plocha              
a nádvo�í, o vým��e 770 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, a ponechání budovy �. p. 
359 (Politických v�z�� 2) a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
770 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� byt� v dom� Politických v�z�� 2 ve v�ci odprodeje budovy �. p. 359 
(Politických v�z�� 2) a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e     
770 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, po jednotkách, dle zákona �. 72/1994 Sb.,                
o vlastnictví byt�, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje bytu v budov� �. p. 359 (Politických v�z�� 2)      
a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy  bod 2.6. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 2)               
a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK) o odprodej budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 2)              
a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti POTYLA s.r.o.o odprodej budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 2)               
a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
14. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na budov� �. p. 394 (Riegrova 17) stojící na pozemku parc. �. st. 388, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, s tím, že obsahem 
tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržba a oprava t�chto technických 
za�ízení ve�ejného osv�tlení: RVO sk�í� s p�ívodními kabely a odvodním kabelem ke sv�tlu 
umíst�né pod fasádou, konzole a kotevní lano se svítidlem umíst�né na budov� �. p. 394 
stojící na pozemku parc. �. st. 388, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc, ve prosp�ch Technických služeb m�sta Olomouce, a. s., dle d�vodové zprávy bod 
2.7. 
 
15. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na budov� �. p. 889 (Masarykova 3) stojící na pozemku parc. �. st. 790, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1769 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,        
s tím, že obsahem tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržba a oprava 
t�chto technických za�ízení ve�ejného osv�tlení: na zd�ném plot� v zadní �ásti domu �. p. 
889 z ulice Praskovy jsou umíst�né 3 stožáry, které podpírají lana držící osv�tlení a umíst�ní 
3 kotev držící lano na budov� �. p. 889 (Masarykova 3) stojící na pozemku parc. �. st. 790, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, ve prosp�ch 
Technických služeb m�sta Olomouce, a. s., dle d�vodové zprávy bod 2.7.  
 
16. revokuje 
své usnesení bod 10, �ást 7, ze dne 19. 12. 2006, a schvaluje bezúplatné z�ízení v�cného 
b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení ve�ejného osv�tlení            
na budov� �. p. 111 (Litovelská 1) stojící na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná plocha      
a nádvo�í, o vým��e 1001 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s tím, že obsahem tohoto 
v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržby a opravy t�chto technických za�ízení 
ve�ejného osv�tlení: sk�í� RVO typizovaného rozm�ru umíst�ná na fasád� domu v�etn� 
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elektrom�ru, sk�í� je umíst�na ze strany ulice t�. Svornosti, p�ívodní a odvodní kabely jsou     
v chráni�ce pod fasádou budovy �. p. 111 stojící na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prosp�ch Technických služeb m�sta 
Olomouce, a. s., dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 87, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 
56/2 v dom� Edisonova 7, k.ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, a schválit prodej bytové jednotky 
�. 56/2 v dom� �. p. 56 (Edisonova 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 76/2125  
na spole�ných �ástech domu �. p. 56   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 76/2125    
na pozemku parc. �. st. 66, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 21.158,- K�, z toho   za 
jednotku 19.628,- K�, za pozemek 1.530,- K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 
603, odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu 
celkem 21.158,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 
3.1. 
 
18. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 527/4 v dom� �. p. 529, 528, 527 (Trnkova 29, 31, 33)       
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/5217  na spole�ných �ástech domu �. p. 529, 
528, 527,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, p�edem ur�enému zájemci - 
nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 554/5 v dom� �. p. 553, 
554 (Trnkova 20, 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,                
dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 bod 7, �ást 37, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 112/8 
v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha            
a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schválit prodej bytové jednotky �. 
112/8 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/6180 
na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/6180 
na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, oprávn�ným nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 376.369,- K�, z toho za jednotku 264.963,- K�, za pozemek 111.406,- K�,                
dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o  revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 bod 7, �ást 
45, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 623/19 v dom� �. p. 623 (Rož�avská 2)                      
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755  na spole�ných �ástech domu �. p. 623      
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 914, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 3.8. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
souhlasit s p�evodem nebytové jednotky �. 58/13 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30)            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 na spole�ných �ástech domu �. p. 58       
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 na pozemku parc. �. st. 501/3, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, na pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s podmínkou p�edkupního práva na tuto nemovitosti po dobu 5 let za kupní cenu 1,500.000,- 
K� statutárnímu m�stu Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
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23. schvaluje 
uznání faktur, dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
24. schvaluje 
odklad splátek panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v celkové výši 11.068,- K� do 15. 1. 2009, 
spoluvlastník�m jednotek v dom� Komenského 1 v celkové výši 223.577,- K� do 15. 7. 2008, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 12.592,- K� do 31. 12. 2008, spoluvlastník�m jednotek      
v dom� Komenského 5 v celkové výši 136.965,- K� do 31. 1. 2009, dle d�vodové zprávy bod 
4.3. 
 
25. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, Blanická 17, Olomouc, o odklad �ásti 1 splátky ve výši 4.855,- K�      
do 30. 6. 2008, splatné ke dni 31. 12. 2007, dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
26. souhlasí 
s proplacením faktur u byt�, které z�stávají v majetku statutárního m�sta Olomouce,              
v domech, kde byly byty prodány nájemc�m, dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
27. schvaluje 
úhradu pom�rné �ásti náklad� za po�ízení vrat v dom� �. p. 797/3, Olomouc, a to ve výši 
30.975,- K� na ú�et Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Legioná�ská 797/3, Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti - nájem byt�  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
 
a) �erná cesta 33, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 33 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1a) 
b) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+kk, �.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1b) 
c) Jiráskova 10C, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1c) 
d) �erná cesta 21, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 8 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2a) 
e) Politických v�z�� 2, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 54 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2b) 
f) U Letišt� 8, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 13 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2c) 
g) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 52 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2d) 
h) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 67 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2e) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
 
      a)  na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
 
       b) na 3 m�síce s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 b) 
 
2.s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b,c) 
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3.s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, t�. Kosmonaut� 14, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 64, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 68,      
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu 
zvláštního ur�ení v majetku statutárního m�sta Olomouce dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
10 Bytové družstvo Jižní - úv�r Topolová 1,2,4,6 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zm�nu bankovního ústavu 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zm�nu bankovního ústavu - KB Olomouc 
 
4. ukládá 
p�edložit na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
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11 Spolupráce s exekutorskými ú�ady 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
 
12 Zrušení obecn� závazné vyhlášky �. 17/1997 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vydává 
Na�ízení SmOl �. 1/2008 o zrušení obecn� závazné vyhlášky �. 17/1997 o regulaci 
nájemného v bytech na území m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
 
 
 
13 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008        
dle d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
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14 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 - finan�ní vypo�ádání 
hospoda�ení statutárního m�sta Olomouce za rok 2007 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 1. a 2., týkající se rozpo�tových zm�n roku 
2008, vyplývajících z finan�ního vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 2007 
 
2. ukládá 
p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 v�etn� 
p�íloh 1. a 2., vyplývající z finan�ního vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 2007  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 v�etn� p�íloh 1. a 2., vyplývající z finan�ního 
vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 2007 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
15 Rozpo�tové zm�ny roku 2008, zajiš�ující p�ímou vazbu 

zákonem schválených transfer� ze státního rozpo�tu v rámci 
souhrnného dota�ního vztahu na schválený rozpo�et SmOl na 
rok 2008 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 
 
2. ukládá 
p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008, 
zajiš�ující p�ímou vazbu zákonem schválených transfer� ze státního rozpo�tu v rámci 
souhrnného dota�ního vztahu - Zákon o státním rozpo�tu �R na rok 2008 �. 360/2007 Sb. - 
na již schválený rozpo�et statutárního m�sta Olomouce na rok 2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008, zajiš�ující p�ímou vazbu zákonem schválených 
transfer� ze státního rozpo�tu v rámci souhrnného dota�ního vztahu - Zákon o státním 
rozpo�tu �R na rok 2008 �. 360/2007 - na již schválený rozpo�et statutárního m�sta 
Olomouce na rok 2008 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
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16 Aquapark 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zástupce m�sta dle d�vodové zprávy a doporu�uje Zastupitelstvu m�sta Olomouce  
delegovat zástupce SmOl (v�etn� náhradník�) na valnou hromadu spole�nosti AQUAPARK 
OLOMOUC a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce 
a) schválit návrh dodatku �.1 ke stanovám spole�nosti  AQUAPARK OLOMOUC a.s.             
v p�edloženém úplném zn�ní stanov po zapracování zm�n dle p�ílohy  �.1 d�vodové zprávy 
 
b) schválit uzav�ení dodatku �.1 k akcioná�ské dohod� uzav�ené dne 23.10.2007 se 
spole�ností TECPROM a.s. v p�edloženém zn�ní dle p�ílohy  �. 2 d�vodové zprávy 
  
c) schválit uzav�ení dodatku �.1 ke koncesní smlouv� uzav�ené dne  se spole�ností 
TECPROM a.s. v p�edloženém zn�ní dle p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
p�edložit Radou m�sta Olomouce doporu�ené návrhy dle shora uvedeného na nejbližší 
jednání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 7. 
 
 
 
17 ZOO - výhled na rok 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
18 Náhrada služebního automobilu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s po�ízením investi�ního majetku ZOO Olomouc, p�ísp�vkové organizace dle d�vodové 
zprávy 
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P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 1. 
 
 
 
19 Protipovod�ová opat�ení - II. etapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy dle bodu 2.1 upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
variantu �.1 úpravy opat�ení v lokalit� bývalých kasáren dle bodu 2.2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
variantu �.2 p�ípravy vybudování p�šího p�emost�ní Moravy 
 
5. ukládá 
OKR ve spolupráci s odborem investic p�edložit RMO zadání dokumentace pro územní 
rozhodnutí a p�edb�žnou cenovou nabídku dle bodu 2.3 d�vodové zprávy 
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
písemn� informovat Povodí Moravy, s.p. o rozhodnutí RMO 
T: 12. 2. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
7. ukládá 
svolat pracovní skupinu pro p�ípravu II. etapy protipovod�ových opat�ení dle bodu                 
3. d�vodové zprávy 
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
20 Vydání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vydat zm�nu �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
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21 Zm�na ú�elu využití p�ísp�vku 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu ú�elu využití p�ísp�vku dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 12. 2. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
22 Žádost o ud�lení souhlasu s umíst�ním sídla a provozovny 

nové obchodní spole�nosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umíst�ním sídla a provozovny nové obchodní spole�nosti dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 12. 2. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
23 Smlouva s VFO na rok 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. ukládá 
podepsat Smlouvu mezi statutárním m�stem Olomouc a Výstavišt�m Flora Olomouc, a. s. 
T: 12. 2. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 



 27

24 OZV m�nící OZV �. 20/1996 o MPO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit p�edkládanou obecn� závaznou vyhlášku m�nící a dopl�ující obecn� závaznou 
vyhlášku SmOl �. 20/1996, o M�stské policii Olomouc, ve zn�ní obecn� závazné vyhlášky �. 
5/2000 a obecn� závazné vyhlášky �. 13/2005 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
25 Centrální informa�ní systém 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vytvo�ení pracovní skupiny dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
26 Dofinancování modernizace tramvaje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
navrhnout �ešení pro dofinancování nákupu modernizace tramvaje 
T: 26. 2. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
3. ukládá 
navrhnout a p�edložit RMO smlouvu pro poskytnutí p�íslušných prost�edk� DPMO, a. s.       
na dofinancování modernizace tramvaje 
T: 26. 2. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
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27 Smlouvy s obcemi na r. 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí p�ísp�vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle p�ílohy �. 1 této 
d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh obecného zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
obecné zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí p�ísp�vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
28 P�edzahrádky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní provoz restaura�ního za�ízení U FLEK	 v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní provoz restaura�ního za�ízení U �ERVENÉHO 
VOLKA na Dolním nám�stí 39, Olomouc, v rozsahu 27 m2 dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní provoz restaura�ního za�ízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 21,75 m2 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s p�vodním rozhodnutím RMO ze dne 14. 3. 2006 o umíst�ní p�edzahrádky CASABLANCA 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
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29 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umíst�ním 12-ti ks reklamních stojan� ( distribu�ních míst ) �asopisu Real City dle 
d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh podmínek záboru ve�ejného prostranství v rozsahu do 1 m2, v�etn� p�ehledu 
dosavadních vydaných rozhodnutí 
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
30 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zabezpe�it opravy komunikací dle d�vodové zprávy 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
31 Žádosti o vydání ozna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
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32 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení povolení vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 23. 
 
 
 
33 Dodatek �. 20 ke smlouv� s TSMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení dodatku �. 20 ke Smlouv� k zabezpe�ení ve�ejn� prosp�šných služeb ve m�st� 
Olomouci se spole�ností Technické služby m�sta Olomouce, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek �. 20 dle d�vodové zprávy 
T: 12. 2. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
34 Pln�ní Plánu odpadového hospodá�ství v roce 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat opat�ení pro rok 2008 v Komisi životního prost�edí  
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
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35 Využití ve�ejné finan�ní podpory v r. 2006 na správu a provoz 
plaveckého stadionu 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
36 Využití ve�ejné finan�ní podpory na celoro�ní sportovní 

�innost 2006  AK Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
37 Informace o �innosti kontrolního výboru 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 28. 
 
 
 
38 Nadace Timken 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�edložením žádosti o grant dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
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39 Návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zapojení m�sta Olomouce do m�stské úrovn� prevence kriminality na léta 2008 - 2011  
a návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2008 dle bodu II. a III.d�vodové 
zprávy  
 
3. schvaluje 
rozpo�et jednotlivých díl�ích projekt� M�stského programu prevence kriminality   
na rok 2008 dle bodu IV. d�vodové zprávy   
 
4. schvaluje 
jako manažera M�stského programu prevence kriminality na léta 2008 - 2011 stávajícího 
manažera Programu prevence kriminality- PARTNERSTVÍ   
 
5. ukládá 
p�edložit návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2008 ke schválení  
Zastupitelstvu m�sta Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
40 Bezbariérová Olomouc 2008 - žádost o dotaci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle bodu 3.1 d�vodové zprávy  
 
3. schvaluje 
podání žádostí o dotace z rozpo�tu SFDI �R na rok 2008 na realizaci bezbariérových tras H, 
CH a I (Projekt 1 a 2) a zpracování projektových dokumentací tras J a K (Projekt 3 a 4) 
 
4. ukládá 
podepsat dle bodu 2 d�vodové zprávy  prohlášení o zajišt�ní vlastních finan�ních prost�edk� 
ve výši 3,785.743 K� k žádostem o dotace ze SFDI �R. 
T: 26. 2. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 31. 
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41 Návrh na poskytnutí podpor z rozpo�tu SmOl v oblasti 
bezbariérové úpravy objekt� 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpo�tu SmOl dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 18. 2. 2008 p�edložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor              
z rozpo�tu SmOl nad 50 tis. K� 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzav�ít smlouvy o poskytnutí ve�ejných finan�ních podpor dle d�vodové zprávy v souladu         
s Pravidly pro poskytování podpor statutárním m�stem Olomouc schválenými RMO dne     
15. 11. 2007 
T: 25. 3. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
5. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny vyplývající z d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
42 Program  Podpora terénní práce 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh podání žádosti o dotaci na Ú�ad vlády �R na podprogram A. Podpora  terénní práce 
2008 
 
3. schvaluje 
finan�ní spoluú�ast statutárního m�sta Olomouce ve výši 400 tis. K� 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh žádosti o dotaci na Ú�ad vlády �R na podprogram A. Podpora terénní práce 
2008 ke schválení Zastupitelstvu m�sta Olomouce dne 18. 2. 2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
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43 Malá parkovišt� 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�edloženou d�vodovou zprávou 
 
3. ukládá 
odboru investic realizovat akce dle �ásti  A. bod �. 3, 4, 5 d�vodové zprávy 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic zahájit p�ípravu akcí dle �ásti B. II. bodu �. 3, 6, 7 d�vodové zprávy 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 34. 
 
 
 
44 Stavební úpravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpo�tovými zm�nami dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic p�edložit návrhy smluv o spole�ném postupu realizace akcí dle d�vodové 
zprávy 
T: 25. 3. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 35. 
 
 
 
45 Ve�ejné osv�tlení 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením projektové p�ípravy akcí dle bodu A) �. 1, 2, 3 d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru investic zahájit projektovou p�ípravu akcí dle bodu A) �. 1, 2, 3  d�vodové zprávy 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 36. 
 
 
 
46 P�ísp�vky  - kultura 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení p�ísp�vk� v oblasti kultura dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vk� dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v souladu      
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouce 
T: �erven 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
p�edložit p�ísp�vky nad 50 000,- K� dle upravené d�vodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
47 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení p�ísp�vk� v oblasti sport dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vk� dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v souladu      
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouci 
T: 25. 3. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
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4. ukládá 
p�edložit p�ísp�vky nad  50.000,- K� dle upravené d�vodové zprávy ZMO ke schválení  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 39. 
 
 
 
48 Odborné komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu, nového �lena a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 12. 2. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 39. 1. 
 
 
 
49 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ud�lením výjimek dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím ú�elových úv�r� 19. kola FRB dle tabulky žadatel� 
 
4. ukládá 
p�edložit žádosti žadatel� o úv�r z klasického Fondu rozvoje bydlení m�sta Olomouce         
ke schválení Zastupitelstvu m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ud�lení výjimek z Pravidel Statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� FRB 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
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6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
poskytnutí ú�elových úv�r� z klasického Fondu rozvoje bydlení m�sta Olomouce                
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
50 Zm�na Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití 

ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje bydlení statutárního 
m�sta Olomouce 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje bydlení 
statutárního m�sta Olomouce 
 
3. ukládá 
p�edložit Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu 
rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce na jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
51 Žádost OLTERM & TD Olomouc, a. s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
 
52 Žádost SK Olomouc Sigma MŽ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 v �ásti A d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
variantu �. 1 v �ásti B d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
53 Plavecký bazén Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 44. 
 
 
 
54 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru správy - 

odd�lení personálním Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru správy - odd�lení personálním Magistrátu m�sta Olomouce   
s ú�inností od 1. 2. 2008 
b) za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 
 
 
 
55 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru správy - 

odd�lení p�estupkovém Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organiza�ní zm�nu v odboru správy - odd�lení p�estupkovém Magistrátu m�sta Olomouce   
s ú�inností od 1. 2. 2008   
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 1. 
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56 Stanovení termínu a návrh programu 9. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 9. zasedání ZMO: na pond�lí 18. 2. 2008 od 9.00 hodin 
- místo konání 9. zasedání ZMO: Magistrát m�sta Olomouce - velký zasedací sál,    
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 9. zasedání ZMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 46. 
 
 
 
57 Žádost o poskytnutí slevy jízdného 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhov�ní žádosti dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 47. 
 
 
 
58 KORUNNÍ PEVN�STKA - zám�r využití areálu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodejem jiné stavby �.p. 941 s pozemkem parc. �. 691 zast. pl. a nádvo�ím o vým��e     
103 m2 (strážnice), jiné stavby �. p. 939 s pozemkem parc. �. 692 zast. pl. a nádvo�ím           
o vým��e 17 932,67 m2 (hlavní sklad), jiné stavby �. p. 940 s pozemkem parc. �. 693 zast. 
pl. a nádvo�ím o vým��e 465 m2 (menší sklad), jiné stavby bez �. p./�. e. s pozemkem parc. 
�. 755 zast. pl. a nádvo�ím o vým��e 838 m2 (bývala prachárna), pozemk� parc. �. 101/6 ost. 
pl. o vým��e 2 339 m2, parc. �. 101/7 ost. pl. o vým��e 174 m2, parc. �. 101/10 ost. pl.          
o vým��e 734 m2, parc. �. 102/4 ost. pl. o vým��e 514 m2, parc. �. 102/5 ost. pl. o vým��e     
1 998 m, parc. �. 102/6 ost. pl. o vým��e 930 m2, parc. �. 102/7 ost. pl. o vým��e 102 m2, 
parc. �. 102/11 ost. pl. o vým��e 5 624 m2, parc. �. 102/12 ost. pl. o vým��e 5 043 m2, parc. 
�. 102/18 ost. pl. o vým��e 728 m2, parc. �. 128/1 ost. pl. o vým��e 2 276 m2, parc. �. 102/10 
zahrada o vým��e 121 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, ob�anskému 
sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s., za podmínek projednaných a odsouhlasených 
na jednání RMO 12. 2. 2008 
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3. ukládá 
a) Han� Tesa�ové, nám�stkyni primátora,  p�edložit RMO návrh podmínek prodeje areálu 
Korunní pevn�stky 
b) Martinu Novotnému, primátorovi m�sta, za�adit schválení prodeje areálu Korunní 
pevn�stky na nejbližší jednání ZMO 
T: 12. 2. 2008 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 

Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 48. 
 
 
 
59 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
prov��it a následn� upravit dopravní zna�ení p�ší zóny v ulici Koželužská s cílem umožnit 
vjezd vozidl�m do 3,5 t nep�etržit� 
T: 12. 2. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Fischer Michael, MUDr., �len rady m�sta 
Bod programu: 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.     Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r.  
primátor m�sta Olomouce    1. nám�stek primátora 
 
 
 
  
  
 


