
 

USNESENÍ 
 

z 39. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 12. 2. 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 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 12. 2. 2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout �ást nebytových prostor – hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu letišt� 
Ne�edín na pozemcích parc. �.  st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.1.  
 
2. zám�r odprodat objekt k bydlení �. p. 2 (stará tvrz) s pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a 
nádvo�í o vým��e 4 243 m2 a pozemky parc. �. 53/1 zahrada o vým��e 2 535 m2 a parc. �. 
53/3 zahrada o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel Zem�d�lskému družstvu 
Un�ovice dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
3. zám�r odprodat pozemek parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 707/2 lesní pozemek o vým��e 195 m2, vše  v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
4. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1123/1 orná p�da o vým��e 265 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
5. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 53/33 zahrada o vým��e 70 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
6. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 22/4 zahrada o vým��e 350 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.                                                        
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7. zám�r pronajmout �ást  pozemku parc. �. 124/7 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
8. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1141 ost. pl. o vým��e 193 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.9.  
 
9. zám�r odprodat pozemek parc. �. 61/6 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.10.  
 
10. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 430 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
11. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1916/23 ost. pl. o vým��e 69 m2 v k. ú. Holice   
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Kaufland Immo - Log - Olomouc s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1929/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc �ímskokatolické farnosti Olomouc – Holice dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.13. 
 
13. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. st. 55/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 57 m2      
v   k. ú. �ep�ín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – snížení vým�ry pronájmu dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
14. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  st. 55/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 19 m2  
v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
15. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 178/11 orná p�da (dle GP parc. �. 178/16)           
o vým��e 107 m2 v k. ú. Un�ovice, obec Litovel  manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.16. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  98/2 zahrada o vým��e  93 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
17. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1205/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.18. 
 
18. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 251/9 o vým��e 136 m2 a parc. 
�. 251/6 o vým��e 3 271 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc panu              
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
19. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 1623/1 ost. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. 
1591/45 orná p�da o vým��e 170 m2, parc. �. 1428/1 ost. pl. o vým��e 220 m2, parc. �. 1616 
orná p�da o vým��e 21 m2 a parc. �. 163/18 orná p�da o vým��e 560 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.19.  
 
20. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1591/45 orná p�da o vým��e cca   
4160 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. P�esná vým�ra 
�ásti p�edm�tného pozemku bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.20. 
 
 
 



 3 

21. prodloužení termínu k odstran�ní haly na �ástech pozemk� parc. �. 346/3 ost. pl. a parc. 
�. 346/4 ost. pl. o celkové vým��e 320 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.21.  
 
22. zám�r odprodat �ásti pozemk� parc. �. 630/1 o vým��e 64 m2, parc. �. 630/2 o vým��e 
70 m2 a parc. �. 630/3 o vým��e 91 m2, vše orná p�da v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
spole�nosti BOOS a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
 
23. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP 
parc. �. 808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.27.  
 
24. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 159/6 o vým��e 372 m2 a parc. 
�. 159/7 o vým��e 26 m2, vše ost. pl. v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.28.   
 
25. zám�r sm�nit pozemky parc. �. st. 2456 o vým��e 452 m2, parc. �. st. 2457 o vým��e 
468 m2, parc. �. st. 2458 o vým��e 452 m2, parc. �. st. 2464 o vým��e 494 m2  a parc. �. st. 
2465 o vým��e 479 m2, vše zast. pl. a  nádvo�í, pozemek parc. �. 185/7 ost. pl. o vým��e 
176 m2, �ást pozemku parc. �. 185/3 ost. pl. o vým��e 2 766 m2 a �ást pozemku parc. �. 
185/8 ost. pl. o vým��e 510 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce za �ást pozemku parc. �. 185/9 ost. pl. o vým��e 8 091 m2      
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Vojenského bytového družstva bez doplatku 
cenového rozdílu dle d�vodové zprávy bod 1.29.   
 
26. zám�r odprodat pozemky �ást parc. �. 1729/1 o vým��e 322 216 m2, �ást parc. �. 1736/1 
o vým��e 277 424 m2, �ást parc. �. 1736/2 o vým��e 10 780 m2, �ást parc. �. 1736/80          
o vým��e 32 018 m2, parc. �. 1736/60 o vým��e 13 426 m2, �ást parc. �. 1736/69 o vým��e 
5 139 m2, �ást parc. �. 1736/71 o vým��e 2 894 m2, �ást parc. �. 1736/76 o vým��e             
9 317 m2, �ást parc. �. 1736/77 o vým��e 10 537 m2, �ást parc. �. 1736/78 o vým��e          
15 439 m2, �ást parc. �. 1736/79 o vým��e 24 952 m2, parc. �. 1736/89 o vým��e                
26 354 m2, parc. �. 1736/59 o vým��e 1 890 m2, �ást parc. �. 1736/64 o vým��e 5 553 m2, 
�ást parc. �. 1736/13 o vým��e 1 104 m2, parc. �. 1736/14 o vým��e 3 997 m2, �ást parc. �. 
1736/10 o vým��e 255 m2, parc. �. 1736/102 o vým��e 328 m2, �ást parc. �. 1736/6              
o vým��e 401 m2, parc. �. 1736/98 o vým��e 513 m2, parc. �. 1736/99 o vým��e 513 m2, 
parc. �. 1736/84 o vým��e 2 861 m2, parc. �. 1736/49 o vým��e 39 m2, parc. �. 1736/15        
o vým��e 1 070 m2, �ást parc. �. 1736/8 o vým��e 43 m2, vše orná p�da, �ást parc. �. 
1734/1 trvalý travní porost o vým��e 9 099 m2, parc. �. 1735/1 ost. pl. o vým��e 347 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemk� �ást parc. �. 283/5 orná p�da o vým��e 
97 494 m2 a parc. �. 283/7 ost. pl. o vým��e 921 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.30.    
     
27. zám�r pronajmout ideální �ást pozemku parc. �. 449/11, kultury zahrada o celkové 
vým��e 589 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
– zm�na subjektu na stran� nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 1.31.   
 
28. zám�r pronajmout výkladec o vým��e 2,00 m2 v dom� �.p. 367, Horní nám�stí �.or. 5, na 
parc.�. 326, k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, Moravskému divadlu Olomouc na dobu 
neur�itou dle d�vodové zprávy bod �. 1.32. 
 
29. zám�r pronajmout štítovou st�nu budovy �.p. 591, Rooseveltova �.o. 90, s parc. �íslem 
907 zast. pl., v k.ú. Nové Sady, obec Olomouc, za ú�elem umíst�ní reklamního za�ízení 
spole�nosti Euro Group Moravia s.r.o., na dobu ur�itou t�í let, se sazbou nájemného 3.000,- 
K�/m2/rok dle d�vodové zprávy bod �. 1.33.  
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30. pronájem �ásti pozemku parc. �. 300/5 zahrada o vým��e 52 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti ARES CZ s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
31. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1051/2 ost. pl. o vým��e 28 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti Arthurs s.r.o. za ú�elem umíst�ní 7 reklamních panel� dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.9. 
 
32. pronájem �ásti pozemku parc. �. 288/1 orná p�da o vým��e 120 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc spole�nosti ABAS spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
33. pronájem �ásti pozemk� parc. �. 125/2 o vým��e 1 m2, parc. �. 140/7 o vým��e 2 m2, 
parc. �. 824/2 o vým��e 10 m2, parc. �. 939/1 o vým��e 1 m2, parc. �. 624/25 o vým��e         
1 m2, parc. �. 710/20 o vým��e 1 m2, parc. �. 842 o vým��e 1 m2, parc. �. 583/6 o vým��e    
1 m2, parc. �. 624/16 o vým��e 1 m2, parc. �. 710/6 o vým��e 1 m2, parc. �. 677/2 o vým��e 
1 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. �. 85/32,  parc. �. 79/30, parc. �. 103/2, parc. 
�. 79/29, parc. �.  90/32, parc. �. 79/28, parc. �. 150/3, parc. �. 79/5, parc. �. 92/3, vše ostatní 
plocha o vým��e 1 m2 a parc. �. 85/7 ost. pl.  o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Olomouc m�sto, 
parc. �. 1081, parc. �. 800/9, parc. �. 590/4, parc. �. 1060/2, parc. �. 792/1, parc. �. 185/3, 
parc. �. 651/3, vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 parc. �. 800/10 ost. pl. o vým��e 2 m2, 
parc. �. 1115 ost. pl. o vým��e 3 m2,  vše  v k. ú. Nová Ulice, parc. �. 601/10 ost. pl.               
o vým��e 2 m2, parc. �. 425/5, parc. �. 589/5, parc. �. 590/1, parc. �. 601/5, parc. �. 601/8 
vše ostatní plocha o vým��e 1 m2,  vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �. 350/22 
ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Povel, parc. �. 1930,  parc. �. 1928/1, parc. �. 1920/3, 
vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 526/1 ost. plocha           
o vým��e 4 m2 v k. ú. Ne�edín, parc. �. 1178/2 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Slavonín, parc. 
�. 1458/8 o vým��e 2 m2, parc. �. 1414/1 o vým��e 3 m2, parc. �. 1420/4 o vým��e 2 m2, 
parc. �. 1419/2 o vým��e 1 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, parc. �. 117/2, parc. �. 
115/2, vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Lazce, parc. �. 72/6 ost. pl. a  parc. �. 48/15 
zahrada, vše  o vým��e 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. �. 98/6, parc. �. 96, parc. �. 
98/5, parc. �. 116/5 vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, parc. �. 432/28, 
parc. �. 439/1, vše ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Hej�ín, parc. �. 204 ostatní plocha    
o vým��e 1 m2 v k. ú. Nový Sv�t, parc. �. 210/10 ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. 
B�lidla, parc. �. 800/2 ost. pl. o vým��e 5 m2, parc. �.  480/29 ost. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. 
549/3, parc. �. 1116/1, parc. �. 185/4, parc. �. 614/1 a parc. �. 1053/1,  ost. pl. o  vým��e       
1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. �. 278/97 orná p�da o vým��e 1 m2, parc.�. 1086/12, 
parc. �. 710/13, parc. �. 824/30, parc. �. 414/2, parc. �. 653/1, parc. �. 809/1, parc. �. 278/5, 
parc. �. 824/29, vše ost. pl. o vým��e 1 m2, parc.�. 824/33, parc. �. 861/1 a parc.�. 140/17 
vše ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Hodolany, parc. �. 460/19, parc. �. 460/7, parc. �. 350/30, 
parc. �. 535 a parc. �. 459/14, vše ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Povel, parc. �. 718/8 ost. pl. 
o vým��e 2 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �. 540/43 o vým��e 1 m2 a parc.�. 
541/1 o vým��e 2 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, parc. �. 323/1 a parc. �. 73/13 vše ost. pl.    
o vým��e 1 m2 a parc.�. 134/1 ost. pl. o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, parc. �. 
1917 a parc. �. 1921, vše ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 121/9 
ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, parc.�. 111/3 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Lazce, 
vše obec Olomouc spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o. – prodloužení doby nájmu dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.7.    
 
34. výp�j�ku �ásti pozemku parc. �. 215 ost. pl. o vým��e 730 m2 v k. ú. Nový Sv�t                
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví „Bytového družstva VOP Ru�ilova“ statutárnímu 
m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
35. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ní sí�� na pozemku parc. �. 841/95 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
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36. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunika�ní sí�� na pozemku parc. �. 841/95 ost. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
37. pronájem �ásti nebytových prostor – hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu letišt� 
Ne�edín na pozemcích parc. �.  st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2,  vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti PV 
AUTO s. r. o., panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, ob�anskému sdružení SPORT & RESCUE 
OLOMOUC, spole�nosti  EURO Enterprise s. r. o., panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  spole�nosti AUTOCENTRUM P�EROV CZ s. r. o., spole�nosti FLY 
FOR JOY s. r. o., spole�nosti HELIWORK CZ, s. r. o.  a spole�nosti TECHNOTRADE s. r. o. 
dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.      
 
38. uzav�ení smlouvy o umíst�ní za�ízení – rozvod� telekomunika�ní sít� se spole�ností 
OPTINET, s.r.o., na st�eše dom� Voskovcova �.or. 4, �.p. 726, v k. ú. Nové Sady, obec 
Olomouc a domu I.P. Pavlova �.or. 62, �.p. 1017, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc za 
stanovených podmínek, na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.2.  
 
39. uzav�ení smlouvy o nájmu �ástí nemovitostí se spole�ností OPTINET s.r.o., za ú�elem 
umíst�ní telekomunika�ních rozvod� v domech Voskovcova �.o. 2,4,6 , �.p. 727, 726, 722     
v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
40. zm�nu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu �. MAJ-PR-NS/45/2001/Ne uzav�enou 
mezi statutárním m�stem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc. 
�. 89/1 orná p�da o vým��e  732 m2 v k. ú. Nedv�zí, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.12. 
 
41. pronájem  pozemku parc. �. 653 zahrada o vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.16.    
 
42. pronájem �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást A)  v k. ú. Nové Sady, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
43. pronájem �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást B) v k. ú. Nové Sady, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
44. pronájem �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 411 m2 a pozemku parc. �. 96/4 
orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
45. pronájem �ástí pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní 
plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.18.  
 
46. pronájem pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
 
47. pronájem pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e 202 m2, parc. �. 18/5 zahrada      
o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.20.  
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48. navýšení nájemného o infla�ní koeficient 2,8 % u nebytových prostor schválených pro 
ponechání v majetku statutárního m�sta Olomouc p�i minimální výši nájemného 5 000,- 
K�/rok a pozemk� ke komer�ním ú�el�m p�i minimální výši nájemného 5 000,- K�/rok dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
49. zám�r pronajmout �ást pozemku  parc. �. 424/1 ost. pl. o vým��e 35 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné 
z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze p�es pozemky parc. �. 691, parc. �. 707/2 
a parc. �. 706/2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouce ve prosp�ch pana 
xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
2. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 546/2 ostatní 
plocha o vým��e 25 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6.  
 
3. spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o.  o pronájem �ásti pozemk� parc. � 79/31 o vým��e   
4 m2,  parc. �. 124/7 o vým��e 2 m2,  parc. �. 125/2 o vým��e 4 m2,  parc. �. 105/1 o vým��e 
2 m2 a parc. �. 124/6 o vým��e 2 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc a 
parc. �. 54 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ástí pozemk�  parc. �. 293/1 orná p�da    
o vým��e 308 m2 a  parc. �. 294 vodní plocha o vým��e 215 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
5. spole�nosti FOFRNET spol. s r. o.  o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1907/11 vodní 
plocha, vodní tok v koryt� p�irozeném o vým��e  36 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 350/24 ost. pl. o 
vým��e 14 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.5.   
 
7. spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o.  o prodloužení doby nájmu u pronájmu �ásti 
pozemku parc. �. 99/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
8. spole�nosti ARES CZ s. r. o. o pronájem �ásti pozemku  parc. �. 1051/2 ost. pl.  o vým��e 
12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za ú�elem umíst�ní 3 reklamních panel� dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné z�ízení v�cného b�emene 
obsahující právo ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. 830 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 831/17 zahrada o vým��e 1 374 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
10. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 653 
zahrada o vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.16.  
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
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xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti 
pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást A)  v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
12. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxx 
xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 
m2 (�ást B) v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
13. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku �. 96/1 
orná p�da o vým��e 411 m2 a pozemku parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), 
vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
14. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
o pronájem �ástí pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní 
plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.18.  
 
15. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
 
16. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
o pronájem pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e 202 m2, parc. �. 18/5 zahrada         
o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.20.  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. darování pozemk� parc. �. 860/1 o vým��e 163 m2, parc. �. 860/2 o vým��e 514 m2, parc. 
�. 860/3 o vým��e 190 m2 a parc. �. 878/20 o vým��e 336 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice  
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti Centrum Olympia Olomouc, a. s. do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
2. prominutí nájemného ve výši 60 000,- K� u pronájmu �ásti mostní konstrukce R 35-146c.1 
a �ásti mostní konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc spole�nosti Centrum 
Olympia Olomouc, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
3. odprodej pozemk�  parc. �. st. 653 zast. pl. a nádvo�í o vým��e  112 m2, parc. �. 401/42 
orná p�da o vým��e 22 m2 a parc. �. 401/37 orná p�da o vým��e 212 m2, vše v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 204 486,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
                                        
4. odprodej pozemk� parc. �. st. 654 zast. pl. a nádvo�í o vým��e  112 m2, parc. �.  401/43 
orná p�da o vým��e 22 m2 a parc. �. 401/36 orná p�da o vým��e 199 m2, vše v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  370 296,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.9.  
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5. odprodej pozemk� parc. �. 230/1 o vým��e 4 460 m2 a parc. �. 230/2 o vým��e 2 500 m2, 
vše orná p�da v k. ú. Mutkov, obec Mutkov panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 50,- 
K�/m2, tj.  350 950,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.10.  
 
6. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na �ást pozemku parc. �. 619/1 ost. pl.      
o vým��e 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.11. 
 
7. zm�nu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouv�  �. MAJ-PR-
BKS/36/2001/Ne uzav�enou mezi statutárním m�stem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxx na 
�ást pozemku parc. �. 89/1 orná p�da o vým��e  732 m2 v k. ú. Nedv�zí, obec Olomouc p�i 
kupní cen� ve výši 250,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
8. sm�nu pozemk� parc. �. 551/1  o vým��e  1 186 m2, parc. �. 551/25 o vým��e 1 m2, parc. 
�. 551/29 o vým��e 15 m2 a parc. �. 551/30 o vým��e 584, vše zahrada v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. �. 548/6 o vým��e         
74 m2, parc. �. 548/7 o vým��e 88 m2, parc. �. 548/8 o vým��e 11 m2, parc. �. 632/4             
o vým��e 3 m2, vše ost. pl. a pozemek parc. �. 883/14 orná p�da o vým��e 2 567 m2, vše v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, že paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl  kupní ceny ve výši 574 200,- K� + náklady                   
11 673,50 K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.13.  
 
9. odprodej pozemku parc. �. 258/4 ost. pl. o vým��e 63 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 900,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.14. 
 
10. zm�nu subjektu na stran� jednoho z kupujících �ásti pozemku parc. �. 207/14 orná p�da 
o vým��e 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.15. 
 
11. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 653 zahrada o vým��e 
499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 801,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.16.  
 
12. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 
571 m2 (�ást A)  v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� 
ve výši 1 155,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
13. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 
571 m2 (�ást B) v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní 
cen� ve výši 1 140,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.   
 
14. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  �ást pozemku �. 96/1 orná p�da               
o vým��e 411 m2 a pozemek parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše v k. ú. 
Nové Sady, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši 1 120,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 365 zahrada          
o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve vý�i 801,- 
K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.18.  
 
16. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  pozemek parc. �. 111 zahrada o vým��e 
1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní 
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cen� ve výši 900,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 1045/29 zahrada            
o vým��e 202 m2, parc. �. 18/5 zahrada o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl.               
a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 951,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.20.  
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí 
pozemk� parc. �. 1623/1 ost. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. 1591/45 orná p�da o vým��e     
170 m2, parc. �. 1428/1 ost. pl. o vým��e 220 m2, parc. �. 1616 orná p�da o vým��e 21 m2   
a parc. �. 163/18 orná p�da o vým��e 560 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 658 lesní 
pozemek o vým��e 3 316 m2 a parc. �. 653/2 lesní pozemek o vým��e 1 292 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc. �. 1847/11 orná p�da o vým��e 1 707 m2 a �ást pozemku parc. �. 1845/19 
orná p�da o vým��e 2 901 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.2.  
 
3. žádosti spole�nosti xxxxxxxxxxxxx REALITY HANÁ o odprodej  pozemk� parc. �. 1300/12     
o vým��e 7173 m2, parc. �. 1300/19 o vým��e 7561 a parc. �. 1300/29 o vým��e 2805 m2, 
vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
4. žádosti  manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 57/10 orná 
p�da o vým��e 280 m2  v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.4.  
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 830 ost. pl. 
o vým��e 920 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
6. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 653 
zahrada o vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.16.  
 
7. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást A)  v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.17.  
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást B) v k. ú. Nové Sady, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
9. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da  o vým��e 411 m2 a pozemku parc. �. 96/4 orná 
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p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.17.  
 
10. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
�ástí pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní plocha o 
vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4.18.  
 
11. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e        
202 m2 a parc. �. 18/5 zahrada o vým��e 71 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.20. 
 
13. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e 202 m2, parc. �. 
18/5 zahrada o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše v 
k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.20.  
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003, bod programu 3.1, bod 24 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemk� parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2  a parc. �. 707/2 lesní pozemek        
o vým��e 221 m2, vše  v k. ú. Lošov manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 101 282,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 1 dodatku �. 1 ve v�ci 
nevyhov�ní žádosti spole�nosti Centrum Olympia Olomouc, a. s. o prominutí nájemného ve 
výši 60 000,- K�  u pronájmu �ásti mostní konstrukce   R 35-146c.1 a �ásti mostní 
konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na pozemky parc. �. 251/9 o vým��e 
136 m2 a parc. �. 251/6 o vým��e 3 271 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc   
a na pozemek parc. �. 1616 orná p�da o vým��e 2 113 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc uzav�enou se ZD Bohu�ovice s. r. o. a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu, ve 
kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. bere na v�domí 
1. nájemní smlouvu na pronájem pozemk� parc. �. 132/9 o vým��e 1826 m2, parc. �. 132/10 
o vým��e 1717 m2 a parc. �. 132/11 o vým��e 1818 m2, vše orná p�da  v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc uzav�enou mezi �R – Pozemkovým fondem a panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. informaci, že výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� neprob�hl z d�vodu, že 
�ást pozemku parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. �ernovír, obec Olomouc byla 
zastav�na �ástí rodinného domu ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.22.  
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8. souhlasí 
s provedením stavebních úprav spole�ností BioPat, s.r.o., v nebytových prostorách - 
místnosti �. 137 v objektu Podnikatelského inkubátoru Univerzity Palackého v Olomouci na 
ulici Šlechtitel� �.o. 21, �.p. 813, na pozemku parc. �. st. 1721/63 zast. pl. a nádv. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, v p�edpokládané výši 122.253,- K� v�etn� DPH dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.4.                                     
 
9. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod  1.2. ve v�ci uložení nám�stkyni 
primátora p. Tesa�ové p�edložit RMO návrh výb�rového �ízení na pronájem �ástí pozemk� 
za ú�elem umíst�ní a provozování naviga�ního systému dle d�vodové zprávy bod 2.7.    
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Petice - DPS Hej�ín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti  Freemont s. r. o. o odprodej pozemku parc. �. 380/130 o vým��e 5 310 
m2 orná p�da v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc za ú�elem výstavby domu s pe�ovatelskou 
službou. 
 
3. ukládá 
ihned odpov�d�t petent�m v souladu se záv�ry projednání bodu v Rad� m�sta Olomouce 
T: 26. 2. 2008 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Korunní pevn�stka - zám�r využití areálu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
odprodat jinou stavbu �. p. 941 s pozemkem parc. �. 691 zast. pl. a nádvo�í o vým��e        
103 m2 (strážnice), jinou stavbu �. p. 939 s pozemkem parc. �. 692 zast. pl. a nádvo�í           
o vým��e 1 666 m2 (hlavní sklad), jinou stavbu �. p. 940 s pozemkem parc. �. 693 zast. pl.    
a nádvo�í o vým��e 465 m2 (menší sklad), jinou stavbu bez �. p. / �. e. s pozemkem parc. �. 
755 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 838 m2 (bývalá 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 m2, 
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 
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zahrada o vým��e 121 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc Muzeu Olomoucké 
pevnosti, o. s. za podmínek dle upravené d�vodové zprávy. 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit uzav�ení kupní smlouvy a smlouvy o z�ízení v�cného b�emene dle d�vodové zprávy. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. a  spole�nosti Imperial W. Capital spol. s r. 
o. o odprodej jiné stavby �. p. 941 s pozemkem parc. �. 691 zast. pl. a nádvo�í o vým��e   
103 m2 (strážnice), jiné stavby �. p. 939 s pozemkem parc. �. 692 zast. pl. a nádvo�í              
o vým��e    1 666 m2 (hlavní sklad), jiné stavby �. p. 940 s pozemkem parc. �. 693 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 465 m2 (menší sklad), jiné stavby bez �. p. / �. e. s pozemkem parc. �. 755 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 838 m2 (bývalá 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 m2, 
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. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. o pronájem jiné stavby �. p. 941 s pozemkem parc. �. 
691 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 103 m2 (strážnice), jiné stavby �. p. 939 s pozemkem parc. 
�. 692 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 666 m2 (hlavní sklad), jiné stavby �. p. 940                    
s pozemkem parc. �. 693 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 465 m2 (menší sklad), jiné stavby bez 
�. p. / �. e. s pozemkem parc. �. 755 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 838 m2 (bývalá 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 m2, 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. 
 
5. schvaluje 
v�cné b�emeno práva ch�ze ve prosp�ch statutárního m�sto Olomouce p�es pozemky 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. 
 
6. ud�luje 
Muzeu Olomoucké pevnosti, o. s. souhlas s provedením stavebních udržovacích prací 
(obnova krovu a st�ešní krytiny, sanace stropních a podlahových d�ev�ných konstrukcí) na 
jiné stavb� bez �. p. / �. e. na pozemku parc. �. 755 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 838 m2 
(bývalá prachárna) v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za podmínky schválení prodeje 
nemovitostí dle bodu 1 usnesení Zastupitelstvem m�sta Olomouce dne 18. 2. 2008 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 2. 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní kanalizace do pozemku parcela �. 
432/1 zahrada v katastrálním území Slavonín, obec Olomouc a v�cného b�emene 
spo�ívajícího v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s její údržbou, 
zm�nami, opravami nebo odstran�ním s panem xxxxxxxxxxxxxxx, kdy v�cné b�emeno je 
z�izováno na dobu neur�itou a za úplatu ve výši 8. 690,- K�. To vše dle bodu 1 d�vodové 
zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí nájemní smlouv� a o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného 
b�emene k pozemk�m parcela �. 759/1 a �. 761/5, oba v katastrálním území Chomoutov, 
obec Olomouc a ve správ� Povodí Moravy, s. p., kdy p�edm�tem v�cného b�emene bude 
oprávn�ní statutárního m�sta Olomouc umístit a provozovat na výše uvedených pozemcích 
most p�es tok Mlýnského potoka a na n�j navazující cyklostezku. Budoucí nájemní smlouva 
je pak uzavírána za ú�elem provád�ní stavebních prací na daných pozemcích k vým��e 
pozemk� dle d�vodové zprávy.  
Nájemní smlouva bude uzav�ena do dvou let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. 
Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do t�í let od uzav�ení smlouvy                
o smlouv� budoucí. 
To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 1517/96 trvalý travní porost        
v katastrálním území Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou o velikosti cca 75 m2, 
který je v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx. 
Výše kupní ceny bude ur�ena znaleckým posudkem, aktuálním ke dni podpisu kupní 
smlouvy. Da� z p�evodu nemovitostí uhradí statutární m�sto Olomouc. Vým�ra dot�ené �ásti 
pozemku bude up�esn�na po dokon�ení stavby zam��ením geometrickým plánem. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do t�í let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 3 
d�vodové zprávy. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 1517/88 trvalý travní porost        
v katastrálním území Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou o velikosti cca 95 m2, 
který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx. Výše kupní ceny bude ur�ena znaleckým 
posudkem, aktuálním ke dni podpisu kupní smlouvy. Da� z p�evodu nemovitostí uhradí 
statutární m�sto Olomouc. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na po dokon�ení 
stavby zam��ením geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzav�ena do t�í let od 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 4 d�vodové zprávy. 
 
6. rozhodla 
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 
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2) 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. 
To vše dle bodu 5 d�vodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene odpovídajícího právu umíst�ní kanalizace na 
pozemku parc.�. 558/2 zahrada v k.ú. Svatý Kope�ek, jak je zapsáno na LV �. 311 ve 
vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spolu s právem vstupu a vjezdu na tento pozemek v 
souvislosti s její údržbou, zm�nami, opravami nebo odstran�ním ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouc, za úplatu ve výši 10.428,-K� na dobu p�t let. To vše dle bodu 6 d�vodové 
zprávy. 
 
8. schvaluje 
prominutí nájmu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx na základ� nájemní smlouvy �. 
MAJ-EM-NS-Z/27/2003/Sk ze dne 28. 7. 2003 na pronájem �ásti pozemku parc.�. 1051/3 
ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, 
ve výši 240,-K�. To vše dle bodu 7 d�vodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího 
v právu uložení kanalizace a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, 
opravami, údržbou, zm�nami nebo odstran�ním na pozemku parc.�.  420/3 ostatní plocha v 
k.ú. Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 4041 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx. Smlouva o 
z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 1 roku po uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. 
To vše dle bodu 8 d�vodové zprávy. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí sm�nné smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 147/13 orná p�da o velikosti 
cca 185 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské 
republiky, správ� Pozemkového fondu �R za �ást pozemku parcela �. 147/37 orná p�da        
o velikosti cca 185 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví 
Statutárního m�sta Olomouc, a to s cenovým doplatkem, jehož výše bude vycházet ze 
znaleckého posudku s ohledem na možný koeficient r�stu hodnoty pozemku, ur�ený 
Pozemkovým fondem �R. Sm�nná smlouva bude uzav�ena do 3 let od uzav�ení smlouvy      
o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 9 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 3. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 814- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „ZŠ Hole�kova – I. etapa odstran�ní 
poruch konstruk�ního systému“ archivní �íslo 814. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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. 
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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. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 808 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení  a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Rekonstrukce stoky ul. Marie 
Pospíšilové“ archivní �íslo 808. 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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. 
 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 809 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Zamenhofova“ archivní �íslo 809. 
b) uzav�ení mandátní smlouvy s RTS a.s. na provedení zadávacího �ízení archivní �íslo 809. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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. 2. 
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9 Ve�ejná zakázka �. 813- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „ZŠ Nedv�dova - rekonstrukce ŠJ“ 
archivní �íslo 813. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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. 3. 
 
 
 
10 Ve�ejná zakázka �. 820 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „J. Opletala 1 – rekonstrukce fasády“ 
archivní �íslo 820 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) hodnotící komisi ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s 
touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
 
 
 
11 Ve�ejná zakázka �. 765 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s „Ul. 1. máje a 
8. kv�tna – zpracování DSP-DZS II.“ archivní �íslo 765 sdružení uchaze�� dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 5. 
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12 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,      
o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 1,315.950,- K�, z toho jednotka 1,205.782,- K�, pozemek 104.218,- K� a 
náklady 5.950,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 112/5 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 721/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 721/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 905.950,- K�, z toho jednotka 664.446,- K�, pozemek 235.554,- K� a 
náklady 5.950,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 112/6 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 491/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 491/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 615.950,- K�, z toho jednotka 449.588,- K�, pozemek 160.412,- K� a 
náklady 5.950,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 872/1 v dom� �. p. 872 (Masarykova 23) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na spole�ných �ástech domu �. p. 872 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na pozemku parc. �. st. 942, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, p�edem ur�enému zájemci 
– nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
6. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 751/14 v dom� �. p. 751 (Dukelská 9) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/11303 na spole�ných �ástech domu �. p. 751 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/11303  na pozemku parc. �. st. 1053, zastav�ná plocha a nádvo�í, v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, p�edem ur�enému zájemci – nájemci  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.2. varianta A) 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
 
 
 



 18

13 Petice - odprodej m�stských dom� a byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpov�d�t na petici dle d�vodové zprávy  
T: 26. 2. 2008 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
14 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, �erná cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, �erná cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Opletalova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 a) 
      b) na 2 roky, 1 rok s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, P�ichystalova 66, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 c)   
       d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 d)         
      
2. s neprodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Sladkovského 1B, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 a,b,c,d) 
 
3. s uzav�ením nájemních smluv na byty mimo po�adí: 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a,b) 
 
4. s uzav�ením nájemní smlouvy z d�vodu prodeje domu nájemník�m do osobního 
vlastnictví: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 32, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
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15 Bytové záležitosti - P�ehled o po�tu p�id�lených m�stských 

byt� od 1.1.2007 do 31.12.2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
P�ehled o po�tu p�id�lených m�stských byt� za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
16 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 66, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 68, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
17 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2008 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
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18 Dolní nám�stí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup v další p�íprav� rekonstrukce Dolního nám�stí dle varianty b) �ásti III d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7. 
 
 
 
19 Drobné rekrea�ní plochy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený postup dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s odborem školství, odborem životního prost�edí, odborem vn�jších vztah� a 
informací a odborem kancelá�e primátora vytvo�it komplexní databázi drobných rekrea�ních 
ploch  
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
p�edložit d�vodovou zprávu o stavu pln�ní v�etn� databáze ploch ur�ených ke zve�ejn�ní 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
 
 
 
20 R�zné - prezentace zám�ru TP Olomouc - Hn�votín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. podporuje 
p�ípravu zám�ru Technologický park Olomouc - Hn�votín v souvislosti s potenciálním 
p�ínosem pro hospodá�ský rozvoj a zam�stnanost v regionu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
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21 Aquapark Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se jmenováním zástupc� m�sta dle bodu A) d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
22 Aquapark Olomouc - dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzav�ením dohody o p�evodu práv a povinností stavebníka dle p�ílohy �. 1 d�vodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
s upraveným dodatkem �.1 koncesní smlouvy dle d�vodové zprávy viz. p�íloha �. 2 a 
doporu�uje ZMO dodatek schválit 
 
4. ukládá 
podepsat dohodu se spole�ností Aquapark Olomouc, a.s. dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
T: 26. 2. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
5. ukládá 
p�edložit upravený dodatek �.1 Koncesní smlouvy ke schválení v ZMO 
T: 26. 2. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 10. 1. 
 
 
 
23 Zm�na �lena KOR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odvoláním Ing. Oty Melchera jako �lena KOR a se jmenováním nového �lena KOR Ing. 
Martina Bernarda, MBA, generálního �editele MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 11. 
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24 SEV v Horce nad Moravou - Slu�ákov - záv�re�né vyhodnocení 

akce  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávou 
 
2. souhlasí 
se zrušením speciálního ú�tu dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
25 Informace o projektu FS II - žádost na zm�nu rozhodnutí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
p�edloženou žádost o zm�nu Rozhodnutí Evropské komise o p�evedení neuznatelných 
náklad� na DPH 5 563 000,- EUR do rezervy projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/017 "Olomouc-
rekonstrukce a dobudování stokové sít� - II �ást" na náklady stavebních prací, dle p�ílohy �. 
1 d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
manažera projektu - Vodohospodá�skou spole�nost Olomouc, a.s. pro zajišt�ní testování 
finan�ního modelu projektu FS "Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sít� - II �ást, 
dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy. 
 
4. ukládá 
informovat RMO o dalším postupu ve v�ci žádosti o zm�nu rozhodnutí projektu Fond 
soudržnosti II. 
T: 8. 4. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
26 Komunikace - projektová p�íprava  2008  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
k projek�ní p�íprav� akce �. 1, 3, 5, 9 z oddílu A) 
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3. schvaluje 
k projek�ní p�íprav� akce �. 2, 14, 20 z oddílu B) 
 
4. ukládá 
odboru investic zahájit projek�ní p�ípravu vybraných akcí. 
T: dle d�vodové zprávy 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. vylu�uje 
z plánu akci úpravy ulice Zikova. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
27 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla FRENOS s.r.o. v ul. Smetanova dle d�vodové 
zprávy ad A) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
28 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: 16. 
 
 
 
29 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 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 17. 
 
 
 
30 Návrh na poskytnutí podpor z rozpo�tu SmOl v oblasti 

sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární 
pomoci a v oblasti podpory projekt� pro sociální služby, 
související služby a aktivity a humanitární pomoc 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpo�tu SmOl dle p�ílohy �. 1 a upravené p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
v�etn� rozpo�tových zm�n vyplývajících z 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 podpor dle d�vodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním m�stem Olomouc 
T: 25. 3. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
31 Návrh na poskytnutí podpor z rozpo�tu SmOl v oblasti podpory 

zdravotnických služeb 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpo�tu SmOl dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n vyplývajících z 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 
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4. ukládá 
uzav�ít smlouvy o poskytnutí podpor dle d�vodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním m�stem Olomouc 
T: 25. 3. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
32 Výjimka z po�tu d�tí - Mate�ská škola Olomouc, Rooseveltova 

101 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z po�tu d�tí pro Mate�skou školu Olomouc, Rooseveltova 101 dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editelku mate�ské školy 
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
33 Zm�na v rejst�íku škol - Základní škola a Mate�ská škola 

Olomouc-Nemilany, Raisova 1 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zm�nou v rejst�íku škol dle d�vodové zprávu 
 
3. ukládá 
p�edložit žádost o zm�nu v rejst�íku škol Krajskému ú�adu Olomouckého kraje 
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
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34 Svátky m�sta - výro�í bitvy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený zám�r realizace akce Svátky m�sta - 250. výro�í obrany m�sta Olomouce dle 
p�edložené d�vodové zprávy, v�etn� finan�ního krytí dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit rozpracovaný program akce Rad� m�sta Olomouce 
T: 25. 3. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
35 Kontrola hospoda�ení MŠ �ajkovského v roce 2006 
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: 24. 
 
 
 
36 Kontrola hospoda�ení za rok 2006 ZŠ �ajkovského 
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: 24. 1. 
 
 
 
37 PZ Šlechtitel� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do PZ Šlechtitel� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 25. 
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38 Organiza�ní záležitosti-organiza�ní zm�na v odboru správy, 

odd�lení matrika MmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru správy - odd.matrika s ú�inností od 1.3.2008 
b) za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk�  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
 
 
 
39 Organiza�ní záležitosti - restaurování figurek orloje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 1. 
 
 
 
40 Organiza�ní záležitosti - ZOO Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové za�azení pov��eného �editele p�ísp�vkové organizace ZOO Svatý Kope�ek Dr. Ing. 
Radomíra Habán� dle upravené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 1. 2008 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
41 Organiza�ní záležitosti - Správa les� m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výši m�sí�ního základního platu pro rok 2008 a ro�ní odm�ny dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
42 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ve�ejné finan�ní podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 29. 
 
 
 
43 Zahrani�ní služební cesta - Rakousko, Traun 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 30. 
 
 
 
44 Studijní cesta SHS �MS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ú�astí na studijní cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
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45 Zm�ny v KM� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�lena KM� dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�leny KM� dle upravené d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedy a nové �leny p�íslušných KM� 
T: 26. 2. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
46 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vytipovat vhodné nájemní bydlení dle d�vodové zprávy 
T: 25. 3. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 
 
 
47 Žádost Knihovny m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
se žádostí Knihovny m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
 



 31

48 Centrum sportu a zdraví 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s �ešením dle varianty �. 1 d�vodové zprávy. 
 
2. souhlasí 
se za�azením �ástky dle varianty 1 d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk�  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 36. 
 
 
 
49 Dodatek smlouvy s DPMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 1 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z provozu 
m�stské hromadné dopravy dle p�ílohy �. 1 této d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek �. 1 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z 
provozu m�stské hromadné dopravy  
T: 26. 2. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.      Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
primátor m�sta Olomouce     1. nám�stek primátora 
 
 
 
 
  
  
 


