
 

USNESENÍ 
 

ze 42. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 25. 3. 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 25. 3. 2008 dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 15, �ást 3 usnesení Rady m�sta Olomouce ze dne 12. 6. 2007, týkající se Informa�ního 
systému - harmonizace smluv s provozovateli komer�ních orienta�ních systém� 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat budovu bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1339 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 326 m2 a budovu bez �. p./�. e.  jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1340 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové  
zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 615/19 ost. pl. o vým��e  803 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
  
3. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. 
615/19 ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch  budovy bez �. p./�. e. jiná stavba 
s pozemkem parc. �. st. 1339 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 326 m2 a budovy bez �. p./�. e.  
jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1340 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 403 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.1.  
 
4. zám�r odprodat pozemky parc. �. 1601/8 orná p�da o vým��e 861 m2 a parc. �. 1601/9 
orná p�da o vým��e 42 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.2. 
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5. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1928/1 ost. pl. o vým��e cca 10 m2        
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Severomoravská plynárenská, a. s. 
Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové  zprávy bod �. 
1.3.  
 
6. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 228/7 orná p�da o vým��e 3 023 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.4.  
 
7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 708 ostatní plocha o vým��e 15 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.5. 
 
8. zám�r odprodat pozemky parc. �. 979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.6. 
 
9. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 187/1 orná p�da o vým��e 200 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.7. 
 
10. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 273/1 ost. pl. o vým��e    
12 m2 v  k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.8.   
 
11. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 442/1 orná p�da o vým��e 225 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.9. 
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. parc. �. 401/3 zahrada o vým��e 355 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod       
�. 1.10. 
 
13. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 382 m2 a parc. �. 1146 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.11. 
 
14. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 450/1 zahrada o vým��e  256 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.12. 
 
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 42/9 zahrada o vým��e 277 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.13. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 93/20 ost. pl.  o vým��e  12 m2 v k. ú. Olomouc 
- m�sto, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.14. 
 
17. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 350 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové  zprávy bod �. 1.15. 
 
18. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 350 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                  
dle d�vodové  zprávy bod �. 1.16. 
 
19. zám�r pronajmout garážové stání �. 14 o vým��e 26,90 m2, v dom� Balbínova �. o. 7, 9, 
�. p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové  zprávy bod �. 1.17. 
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20. zám�r pronajmout garážové stání �. 12 o vým��e 20,10 m2, v dom� Balbínova �. o. 7, 9, 
�. p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové  zprávy bod �. 1.18. 
 
21. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. o vým��e    
6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle 
d�vodové  zprávy bod �. 1.19. 
 
22. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemky parc. �. 490/4 vodní plocha o vým��e         
4798 m2, parc. �. 809/191 vodní plocha o vým��e 1251 m2, vše v k. ú. �ernovír, parc. �. 119 
vodní plocha o vým��e 1272 m2, parc. �. 344 vodní plocha o vým��e 1045 m2, vše v k. ú. 
Svatý Kope�ek, parc. �. 369/14 vodní plocha o vým��e 1456 m2, v k. ú. Nedv�zí                    
u Olomouce, parc. �. 247/9 vodní plocha o vým��e 2849 m2, v k. ú. Ne�edín a parc. �. 249/1 
vodní plocha o vým��e 17017 m2, v k. ú. Radíkov u Olomouce, vše obec Olomouc v�etn� 
staveb vodních nádrží na nich vybudovaných �eskému rybá�skému svazu místní organizaci 
Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.20. 
 
23. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 380/130 zahrada o vým��e 139 m2 v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.21. 
 
24. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 45,24 m2 v suterénu domu �.p. 727, 
Voskovcova �.o. 2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti F.C.A., a.s.  
dle d�vodové  zprávy bod �. 1.22. 
 
25. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1591/45 orná p�da o vým��e 4 246 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.23. 
 
26. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 1623/1 ost. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. 
1591/45 orná p�da (dle GP parc. �. 1591/46) o vým��e 156 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 xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.24.  
 
27. zám�r odprodat  �ást pozemku  parc. �. 1045/26 ost. pl. o vým��e  213 m2 v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.25. 
 
28. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 151/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 151/3) o vým��e    
48 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy 
bod �. 1.26. 
 
29. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 151/2 (dle GP parc. �. 151/4) ostatní plocha      
o vým��e 71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové  zprávy bod �. 1.27. 
 
30. zám�r odprodat objekt �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) dle d�vodové  zprávy bod 
�. 1.29. 
 
31. zám�r odprodat objekt �. p. 434 s pozemkem parc. �. st. 557 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova – C1K2) dle d�vodové  zprávy 
bod �. 1.30. 
 
32. zám�r odprodat objekt �. p. 480 s pozemkem parc. �. st. 595 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 197 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C2K1) dle d�vodové  zprávy bod 
�. 1.32. 
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33. zám�r odprodat objekt �. p. 496 s pozemkem parc. �. st. 606 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 196 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Dlouhá – C2K2) dle d�vodové  zprávy bod   
�. 1.33. 
 
34. zám�r odprodat objekt �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) dle d�vodové  zprávy bod 
�. 1.34.   
 
35. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 249/3 trvalý travní porost (dle GP parc. �. 249/28) 
o vým��e 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod 
�. 1.35. 
 
36. p�edb�žný zám�r odprodat  �ást pozemku parc. �. 21/16 zahrada o vým��e 24 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx. Vým�ra  �ásti pozemku bude up�esn�na až po 
zpracování GP dle d�vodové  zprávy bod �. 1.36.  
 
37. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 6/4 zahrada o vým��e 68 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.37. 
 
38. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. �. 134/4 ost. pl. o vým��e  
233 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  
zprávy bod �. 2.7.  
 
39. uzav�ení dodatku smlouvy o nájmu �. MAJ-EM-NS/279/2002/Pl ze dne 28. 1. 2003,        
ve zn�ní Dodatku �. 1 ze dne 9. 2. 2005 a Dodatku �. 2 ze dne 11. 9. 2006 dle d�vodové  
zprávy bod �. 2.8.  
 
40. pronájem �ásti pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 180 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.9. 
 
41. pronájem �ásti pozemku parc. �. 22/4 zahrada o vým��e 350 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 2.10.      
 
42. pronájem �ásti pozemku parc. �. 53/33 zahrada o vým��e 70 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.11. 
 
43. pronájem �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 56 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.12. 
 
44. pronájem �ástí 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 xxxxxxxxxxx 
dle d�vodové  zprávy bod �. 2.13.  
 
45. pronájem �ásti pozemku parc. �. 401/9 zahrada o vým��e  368 m2 a pozemku parc. �. 
607 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.14. 
   
46. pronájem �ásti pozemku parc. �. 94/1  ost. pl. o vým��e 167 m2 v k. ú. Nové Sady          
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.15. 
 
47. pronájem �ásti 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.16.  
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48. pronájem �ásti pozemku 1856 zahrada o vým��e 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.17. 
 
49. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 400 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.18. 
 
50. pronájem pozemku 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.19. 
 
51. pronájem �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 
xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.20. 
 
52. pronájem �ásti pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 120 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.21. 
 
53. pronájem �ásti pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 190 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.22. 
 
54. pronájem �ásti pozemku parc. �. 247/22  zahrada o vým��e 406 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.23. 
 
55. pronájem �ásti pozemku parc. �. 124/7 ost. pl. o vým��e 2 m2  v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o.  dle d�vodové  zprávy bod �. 2.24. 
 
56. pronájem pozemku parc. �.  1141 ost. pl. o vým��e 193 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.25. 
 
57. pronájem �ásti 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 �. 2.26. 
 
58. pronájem �ásti 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 �. 2.27. 
 
59. pronájem �ásti pozemku parc. �.  st. 55/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 57 m2  v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx – snížení vým�ry pronájmu dle d�vodové  
zprávy bod �. 2.28. 
 
60. pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 55/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 19 m2  v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.29. 
 
61. pronájem �ásti pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e  93 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.30. 
 
62. pronájem �ásti pozemku parc. �. 727/3 zahrada o vým��e 83 m2 v k. ú.  Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.31.  
 
63. pronájem �ásti pozemku parc. �. 532 zahrada o vým��e 192 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
2129 zahrada o vým��e 216 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové  zprávy bod �. 2.32.   
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64. pronájem �ásti pozemku parc. �. 21/13, kultury zahrada o vým��e 112 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 21/14, kultury zahrada o vým��e 106m2, v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 2.33.  
 
65. pronájem ideální �ásti pozemku parc. �. 449/11, kultury zahrada o celkové vým��e       
589 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – zm�na 
subjektu na stran� nájemce dle d�vodové  zprávy bod �. 2.34.   
 
66. úpravu výše nájemného u pronájmu �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 �. 2.35.  
 
67. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 293/2 a parc. �. 293/3, vše 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 �. 2.36. 
 
68. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 293/2 a parc. �. 293/3, 
vše 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 �. 2.36. 
 
69. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 4 ost. pl., parc. �. 9 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 24 ost. pl., 
parc. �. 71/1 ost. pl., parc. �. 79 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 81 ost. pl., parc. �. 372 ost. pl., 
parc. �. 392 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 436/1 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 458 ost. pl., parc. �. 
469 ost. pl., parc. �. 816 ost. pl., parc. �. 819 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 824 ost. pl., parc. �. 
838 ost. pl., parc. �. 852 zahrada, parc. �. 1907/6 vodní plocha, parc. �. 1922/4 ost. pl., parc. 
�. 1929/1 ost. pl., parc. �. 1931 ost. pl., parc. �. 783 ost. pl., parc. �. 440 ost. pl. a parc. �. 
820 zast. pl. a nádvo�í, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.37. 
 
70. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1965/8 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc     
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.38. 
 
71. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1965/8 ost. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové  zprávy bod �. 2.38. 
 
72. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 121/5 a parc. �. 121/6, vše ost. pl., vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod        
�. 2.39. 
 
73. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 121/5 a parc. �. 121/6, 
vše ost. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
dle d�vodové  zprávy bod �. 2.39. 
 
74. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelové 
smy�ky NN v�etn� kabelové sk�ín� na pozemcích parc. �. 1156/10 ost. pl. a parc. �. 1156/3 
zahrada, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
dle d�vodové  zprávy bod �. 2.40. 
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75. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelové smy�ky NN v�etn� kabelové sk�ín� na pozemcích parc. �. 
1156/10 ost. pl. a parc. �. 1156/3 zahrada, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.40. 
 
76. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc     
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.41. 
 
77. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové  zprávy bod �. 2.41. 
 
78. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN, rozpojovací a p�ípojkové sk�ín� na pozemcích parc. �. 264/9 zahrada, parc. �. 
284/1 ost. pl., parc. �. 328/1 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.42. 
 
79. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN, rozpojovací a p�ípojkové sk�ín� na pozemcích 
parc. �. 264/9 zahrada, parc. �. 284/1 ost. pl., parc. �. 328/1 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy 
bod �. 2.42. 
 
80. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc                
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.43. 
 
81. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 978/1 zahrada v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  
zprávy bod �. 2.43. 
 
82. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. parc. �. 939/1, parc. �. 842/7, parc. �. 
710/6, parc. �. 1025/24, parc. �. 1025/23, parc. �. 668/7, parc. �. 939/3, parc. �. 987/1, parc. 
�. 987/12, vše ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.44. 
 
83. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. 939/1, parc. �. 
842/7, parc. �. 710/6, parc. �. 1025/24, parc. �. 1025/23, parc. �. 668/7, parc. �. 939/3, parc. 
�. 987/1, parc. �. 987/12, vše ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.44. 
 
84. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 560/2, parc. �. 560/3, parc. �. 603/9, parc. �. 606/1, 
vše. ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce,   
a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.45. 
 
85. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 560/2, parc. �. 
560/3, parc. �. 603/9, parc. �. 606/1, vše. ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc          
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové  zprávy bod �. 2.45. 
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86. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo umíst�ní a užívání chodníku a 
cyklostezky na pozemcích parc. �. 710/34 a parc. �. 680/19, vše ost. pl., vše v k. ú. Hodolany 
obec Olomouc ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové  zprávy bod �. 2.46. 
 
87. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního �adu na pozemku parc. �. 680/27 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc        
ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové  zprávy bod �. 2.47. 
 
88. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování  kabelového 
vedení  NN a  NNK a umíst�ní rozpojovací sk�ín� a p�ípojkových sk�íní na pozemcích parc. 
�. 1026/2 ostatní plocha, parc. �. 1029/28 ostatní plocha, parc. �. 933/2 trvalý travní porost, 
parc. �. 1026/3 ostatní plocha, parc. �. 1026/20 ostatní plocha, parc. �. 1028/7 ostatní plocha 
a  parc. �. 1026/23 ostatní plocha, vše v  k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.48.  
 
89. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení  a provozování  kabelového vedení  NN a  NNK a umíst�ní rozpojovací sk�ín�            
a p�ípojkových sk�íní na pozemcích parc. �. 1026/2 ostatní plocha, parc. �. 1029/28 ostatní 
plocha, parc. �. 933/2 trvalý travní porost, parc. �. 1026/3 ostatní plocha, parc. �. 1026/20 
ostatní plocha,  parc. �. 1028/7 ostatní plocha a parc. �. 1026/23 ostatní plocha, vše v  k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.48. 
 
90. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování  kabelového 
vedení  NN a  NNK a umíst�ní rozpojovací a p�ípojkové sk�ín�  na pozemcích parc. �. 
1026/2 ostatní plocha, parc. �. 1029/28 ostatní plocha, parc. �. 933/2 trvalý travní porost, 
parc. �. 1026/3 ostatní plocha, parc. �. 1026/20 ostatní plocha, parc. �. 1028/7 ostatní plocha 
a parc. �. 1026/23 ostatní plocha, vše v  k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.49. 
 
91. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení  a provozování  kabelového vedení  NN a  NNK a umíst�ní rozpojovací a p�ípojkové 
sk�ín� na pozemcích parc. �. 1026/2 ostatní plocha, parc. �. 1029/28 ostatní plocha, parc. �. 
933/2 trvalý travní porost, parc. �. 1026/3 ostatní plocha, parc. �. 1026/20 ostatní plocha, 
parc. �. 1028/7 ostatní plocha a parc. �. 1026/23 ostatní plocha, vše v  k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.49.  
 
92. zm�nu smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u pronájmu objektu �.o. 51, �.p. 16       
s pozemkem parc. �. st. 28 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 711 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc Základní škole prof. Z. Mat�j�ka Olomouc, Svatoplukova 11 dle d�vodové  zprávy 
bod �. 3.1. 
 
93. 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 xxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 3.2.  
 
94. uzav�ení smlouvy o umíst�ní za�ízení – antény pro p�enos internetu se spole�ností 
MATTES AD, s.r.o., na st�eše domu I. P. Pavlova �. or. 62, �.p. 1017, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou dle d�vodové  zprávy bod    
�. 3.3. 
 
95. pronájem nebytových prostor 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 xxxxxxxxxx dle 
d�vodové  zprávy bod �. 3.5.  
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96. pronájem nebytových prostor 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 �. 3.6.   
 
97. pronájem výkladce 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 �. 3.7. 
 
98. pronájem štítové st�ny 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 �. 3.8. 
 
99. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 809/4 ost. pl. o vým��e 1 471 m2, pozemky 
parc. �. 809/9 ost. pl. o vým��e 429 m2 a parc. �. 809/19 ost. pl. o vým��e 367 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o.  - prodloužení doby 
nájmu dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
100. pronájem �ástí 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 �. 4.5. 
 
101. pronájem �ástí pozemk� parc. �. 806 o vým��e 30 m2, �ásti parc. �. 1943 o vým��e        
12 m2 a �ásti parc. �. 857 o vým��e 30 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 4.6. 
 
102. pronájem pozemk� 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 panu xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod 
�. 4.11.   
 
103. pronájem pozemk� 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 4.22. 
 
104. za�azení 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 do kategorie C (tj. mají být odprodány spole�nosti, která 
se zabývá výstavbou dom� a byt� a následn� je odprodává fyzickým osobám a zajistí 
zainvestování a vybudování technické infrastruktury) dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
105. uzav�ení dohody o ukon�ení nájmu �ásti pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 
1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou Zem�d�lskému družstvu Horka nad Moravou ke dni 30. 9. 2008 a uzav�ení dodatku 
ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/34/2007/Plh, kterým dojde ke zúžení p�edm�tu nájmu     
a k úprav� nájemného. V p�ípad�, že Zem�d�lské družstvo Horka nad Moravou nebude 
akceptovat dohodu o ukon�ení nájmu, RMO ukládá odboru majetkoprávnímu vypov�d�t 
nájem �ásti pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e              
21 792 m2, v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou Zem�d�lskému družstvu 
Horka nad Moravou a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/34/2007/Plh, 
kterým dojde ke zúžení p�edm�tu nájmu a k úprav� nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 
5.1. 
 
106. uzav�ení dodatku �. 1 k plánovací smlouv� �. MAJ-IN-J/1/2007/Hoa mezi statutárním 
m�stem Olomouc a spole�ností eVector.cz  s.r.o.  dle d�vodové zprávy bod �. 5.2.  
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107. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Logistický 
areál Olomouc - Nemilany“, �ást stavební objekt SO 011 – p�íjezdová komunikace, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností VGP Park 
Olomouc a.s. jako budoucím  dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
108. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Rodinný d�m 
Hekerovi“, �ást zpevn�ní komunikace, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxxxxx jako budoucím  dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
109. opravu v názvu subjektu z ŠVARC DEVELOP s.r.o. na Švarc develop s.r.o. u plánovací 
smlouvy  a smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
,,Novostavba víceú�elového areálu“, �ást komunikace, v�etn� odvodn�ní, parkovišt�, v�etn� 
podélných parkovacích stání, chodníky a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním m�stem 
Olomouc a  spole�ností Švarc develop s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxx o pronájem �ástí pozemk� parc. �. 624/18  ostatní plocha o vým��e    20 m2 
a parc. �. 624/42 ostatní plocha o vým��e 20 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
d�vodové  zprávy bod �. 2.1. 
 
2. pana xxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 124/12 ostatní plocha o vým��e      
20 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 2.2. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 75/135 ostatní plocha o vým��e      
20 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 2.3. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 938/1 ost. pl. o vým��e  
10 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 2.4. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1106/14 trvalý travní porost        
o vým��e 1843 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 2.5. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. 
�. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.17.  
 
7. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e      
2 463 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 4.18.  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �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 se 
spole�ností STAFOS - REAL, s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 2 000,- K�/m2 + náklady 2 500,- 
K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.5.  
 
2. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 28 m2  ost. pl. v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 29 795,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.6.   
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové  
zprávy bod �. 4.7.  
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4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle 
d�vodové  zprávy bod �. 4.7.  
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle 
d�vodové  zprávy bod �. 4.7.  
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.7.  
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  2 995,- K� dle 
d�vodové  zprávy bod �. 4.7.  
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové  
zprávy bod �. 4.7.  
 
9. odprodej  pozemku parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
707/2 lesní pozemek o vým��e 195 m2, vše  v k. ú. Lošov, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 538,- K� dle d�vodové  zprávy      
bod �. 4.8.  
 
10. odprodej �ástí 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. za kupní cenu ve výši 332 750,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.9.  
 
11. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP parc. �. 
808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxza kupní cenu ve výši        
34 403,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.10.  
 
12. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 159/6 ost. pl. o vým��e 
372 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši  550,- K�/m2 dle d�vodové  zprávy bod �. 4.11.   
 
13. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 159/7 ost. pl. o vým��e 
26 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen�     
ve výši 900,- K�/m2 dle d�vodové  zprávy bod �. 4.11.    
 
14. odprodej pozemku parc. �. 535 zahrada o vým��e 65 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 500,- K� dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.12. 
 
15. odprodej pozemku parc. �. st. 1205/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12 400,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.13. 
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/1 zahrada (dle GP parc. �. 451/59) o vým��e        
142 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti REA CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši        
293 402,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.14.  
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17. odprodej �ásti pozemku parc. �. 135 zahrada (dle GP parc. �. 135/3) o vým��e 681 m2, 
pozemku parc. �. 136/4 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 145 m2 a �ásti pozemku parc. �. 136/3 
ost. pl. (dle GP parc. �. 136/5) o vým��e 139 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
spole�nosti CTS OLOMOUC, s.r.o. za kupní cenu ve výši 891 194,- K� dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.15. 
 
18. odprodej pozemk� 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 6 740,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.16.     
 
19. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. �. 499) 
orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxx,  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxx a panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové  zprávy bod �. 4.17. 
 
20. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e     
2 463 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely  xxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 1 200,- K�/m2 dle d�vodové  zprávy bod �. 4.18. 
 
21. odprodej pozemku parc. �. 61/6 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46 856,- K� dle d�vodové  zprávy bod 
�. 4.19. 
 
22. bezúplatný p�evod pozemk� 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 �. 4.20. 
 
23. odprodej pozemku parc. �. 700 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc Jachetnímu klubu Olomouc, o. s. za kupní cenu ve výši 31 100,- K� dle 
d�vodové  zprávy bod �. 4.21. 
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� 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 panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 500,- K�/m2 + 
náklady 1 900,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.22. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti spole�nosti SIPPO spol. s r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 615/19 ost. pl.    
o vým��e1 413 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 1.1.  
 
2. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 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 dle d�vodové  zprávy bod �. 2.16. 
 
 
3. žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 1854/11 ost. pl. o vým��e      
300 m2 a parc. �. 1854/12 ost. pl. o vým��e 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní Ludmily Ku�erové za �ást pozemku parc. �. 420/114 orná p�da 
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o vým��e  41 m2 a �ást pozemku parc. �. 420/100 orná p�da o vým��e 576 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.1. 
 
4. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. 
�. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.17.   
 
5. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 99/1 ostatní 
plocha o vým��e 100 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.18. 
 
6. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 99/1 ostatní 
plocha o vým��e 100 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy 
bod �. 4.18.  
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne  12. 10. 2007, bod programu 4, bod  18  ve v�ci schválení 
odprodeje �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP parc. �. 
808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu        
ve výši 29 938,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové  zprávy bod �. 4.10.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 22 ve v�ci schválení výb�ru 
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 �. 5.1.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008 , bod programu 7, bod 22  ve v�ci nevyhov�ní 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 o vým��e          
21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.1. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
1. souhlasit  s prodloužením termínu uzav�ení kupní smlouvy p�i pronájmu s následným 
odprodejem �ásti pozemku parc. �. 809/4 ost. pl. o vým��e 374 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o.  do 31. 12. 2011 dle d�vodové  
zprávy bod �. 4.2.   
 
2. souhlasit s prodloužením termínu uzav�ení kupní smlouvy p�i pronájmu s následným 
odprodejem pozemku parc. �. st. 2011 zast. pl. o vým��e 510 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
615/1 ost. pl. o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do 31. 12. 2011 dle 
d�vodové  zprávy bod �. 4.3.   
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7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemk� parc. �. 1601/8 orná p�da o vým��e 
861 m2 a parc. �. 1601/9 orná p�da o vým��e 42 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou uzav�ený se Správou les� m�sta Olomouce 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 �. 1.2. 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
RNDr. Ladislavu Šnevajsovi vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 21/16 zahrada              
o vým��e 24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzav�ený s paní  xxxxxxxxxxxx a uzav�ít 
dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše nájemného. 
Vým�ra  �ásti pozemku bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové  zprávy bod �. 
1.36.  
T: srpen 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
9. 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. �. 
1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ást 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 dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zrušit 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 formou obálkové 
metody, který se má uskute�nit dne 1. 4. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2008, bod programu 2, bod 1.19 ve v�ci schválení zám�ru 
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  xxxxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 1.24.  
 
2. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 1.1. ve v�ci  doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti   xxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 6/4 
zahrada o vým��e 84 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  dle d�vodové zprávy           bod 
�. 1.37.  
 
3. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.12 ve v�ci schválení úplatného 
z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. �. 1 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 3 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 4 ost. pl., parc. 
�. 9 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 24 ost. pl., parc. �. 71/1 ost. pl., parc. �. 79 zast. pl. a nádvo�í, 
parc. �. 81 ost. pl., parc. �. 83 ost. pl., parc. �. 372 ost. pl., parc. �. 392 zast. pl. a nádvo�í, 
parc. �. 436/1 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 445 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 450 zahrada, parc. 
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�. 458 ost. pl., parc. �. 469 ost. pl., parc. �. 816 ost. pl., parc. �. 819 zast. pl. a nádvo�í, parc. 
�. 824 ost. pl., parc. �. 838 ost. pl., parc. �. 852 zahrada, parc. �. 1907/6 vodní plocha, parc. 
�. 1922/4 ost. pl., parc. �. 1929/1 ost. pl., parc. �. 1931 ost. pl. a parc. �. 783 ost. pl., vše v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové  zprávy bod �. 2.37. 
 
4. usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod 1.3. ve v�ci schválení uzav�ení 
dodatku ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/34/2007/Plh uzav�enou s ZD Horka nad 
Moravou dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
12. ud�luje 
souhlas spole�nosti �eská pošta s. p. s umíst�ním poštovních a odkladných schránek dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.6.  
 
13. souhlasí 
1. se zm�nou ú�elu nájmu a s posunutím d�lící p�í�ky v nebytovém prostoru o vým��e    
43,00 m2 v dom� na ulici Dolní nám. �.or. 6, �.p. 195 na pozemku parc. �. 616 zast. pl.         
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod �. 3.4. 
 
2. s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12.  
2008 a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 30. 6. 2009 p�i pronájmu                  
s následným odprodejem  �ásti pozemku parc. �. 809/4 ost. pl. o vým��e 374 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti PROJEKT WELLNEROVA  s.  r.  o. dle d�vodové  
zprávy bod �. 4.2. 
 
3. s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2008 
a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 30. 6. 2009 p�i pronájmu s následným 
odprodejem pozemku parc. �. st. 2011 zast. pl. o vým��e 510 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
615/1 ost. pl. o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti PROJEKT 
WELLNEROVA  s.  r. o.  dle d�vodové  zprávy bod �. 4.3. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Zánik zástavního práva SMOl k nemovitostem - Severní tribuna 

Androva stadionu SK SIGMA 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vzít na v�domí zánik ru�itelského závazku SMOl za úv�r SK Sigma Olomouc, a.s. k úv�rové 
smlouv� SK Sigma Olomouc, a.s. s �SOB, a.s. �. 2091/99/015 ze dne 3.8.1999, vyplývající 
z ru�itelského prohlášení SMOl ze dne 3.8.1999 a v návaznosti na to zánik zástavního práva 
SMOl k nemovitostem SK Sigma Olomouc, a.s., a to k budov� �. p. 1212 ob�. vybavenost na 
pozemcích par. �. st. 2269, st. 2284 a pozemk�m parc. �. 452/20, 452/21 a st. 2269 vše       
v k. ú. Nová Ulice, Olomouc (Severní tribuna Androva stadionu SK Sigma Olomouc) dle 
d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned zajistit u p�íslušného katastrálního ú�adu výmaz zástavních práv SMOl k nemovitostem 
SK Sigma Olomouc, a.s., a to k budov� �. p. 1212 ob�. vybavenost na pozemcích parc. �.  
st. 2269, st. 2283, st. 2284 a pozemk�m parc. �. 452/20, 452/21 a st. 2269 vše v k. ú. Nová 
Ulice, Olomouc 
T: 8. 4. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 3. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 817- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Brat�í Wolf�, Zikmundova - výstavba 
kanalizace“ archivní �íslo 817. 
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 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. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na m�stský byt v dom�: 
P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 39 s Doleželem Josefem dle d�vodové zprávy 
bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Policie �R Olomouc, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 31, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 a) 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 d) 
 
2. s p�echodem nájmu bytu:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, T�. Spojenc� 14, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3) 
 
3. s poskytnutím bytu  
dle d�vodové zprávy bod 4)  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2,        
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6,           
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�í�ná 6,  
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
 



 18

5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 64,       
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 844/1, zahrada, o vým��e 1 851 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 841, zahrada, o vým��e 985 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zadat vypracování nového znaleckého posudku dle platné cenové 
mapy a kupní cenu pozemk� stanovit s použitím koeficientu 0,2 na prodej �ásti pozemku 
parc. �. st. 519, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 75 m2, pod novým ozna�ením díl „b“, 
a �ásti pozemku parc. �. 58/1, zahrada, o vým��e 13 m2, pod novým ozna�ením díl „a“,        
s tím, že díly „b“ + „a“ jsou slou�eny do nov� vzniklého pozemku ozna�eného parc. �. 537, 
zahrada o vým��e 88 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, dle geometrického 
plánu �. 936-1004/2007 dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 771, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 424 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, po jednotkách 
dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem o odprodej budovy �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 
771, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 424 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
a to xxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti POTYLA s.r.o.,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti 
ANAG, spol. s r. o., Mattu Taylorovi (Impact UK),  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 15, ve v�ci schválení zám�ru statutárního 
m�sta Olomouce prodat budovu �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,          
a schválit ponechání budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc  v 
majetku statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
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8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem o odprodej budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a 
to xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti UMA TRADE s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod 2.2. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem  nájemc� o odprodej byt�, p�ípadn� budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11)                
s pozemkem parc. �. st. 308, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a toxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zadat vypracování zm�ny prohlášení vlastníka na náklady 
vyhotovitele p�vodního prohlášení vlastníka dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
Správ� nemovitostí Olomouc, a. s., napravit dodatkem nájemní smlouvu uzav�enou dne     
25. 2. 2002 mezi statutárním m�stem Olomouc a panem Josefem Kvapilem, za ú�elem 
provozování prodejny domácích pot�eb a elektra na ulici Rož�avská 12, 14, tak, aby byly 
správn� dle skute�nosti upraveny vým�ry nebytové jednotky a správn� stanovena výše 
nájemného dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
T: 20. 5. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
12. schvaluje 
zám�r prodat nebytovou jednotku �. 404/2 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085 na pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.4. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
op�tovné žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytu �. 2 v dom� �. p. 888  (Žižkovo 
nám. 3) na pozemku parc. �. st. 789,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem nájemc� o odkoupení byt� v dom� �. p. 195 (Dolní nám�stí 6) na pozemku parc. 
�. st. 616, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a to 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx axxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej  bytové jednotky �. 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, nájemci  xxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu  91.751,- 
K�, z toho za jednotku  87.189,- K�, za pozemek 3.157,- K�, náklady 1.405,- 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  91.751,- K� a to po dobu 5ti let            
od uzav�ení kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
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16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej  bytové jednotky �. 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,  nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxx,   
za kupní cenu  27.175,- K�, z toho za jednotku   26.963,- K�,  náklady 212,- 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  27.175,- K� a to po dobu 5ti let od 
uzav�ení kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
17. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 629/19 v dom� �. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/13755  na spole�ných �ástech domu �. p. 629,  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 922, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby 
dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
18. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 937/12 v dom� �. p. 937  (Masarykova 52)                        
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432  na spole�ných �ástech domu �. p. 937,  
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na pozemku parc. �. st. 1086, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle 
zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
19. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 571/2 v dom� �. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11)          
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na spole�ných �ástech domu �. p. 570, 
571, 572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
20. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 962/41 v dom� �. p. 962 (Foerstrova 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 962 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na pozemku parc. �. st. 1147, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
21. schvaluje 
obecn� zp�sob prodeje z�statkových obsazených bytových jednotek za cenu stanovenou na 
základ� znaleckého posudku na cenu obvyklou jednotky, s výpo�tem kupní ceny ve výši 0,5 
násobku ceny obvyklé dle znaleckého posudku + cena za vypracování znaleckého posudku 
dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
22. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 778/8 v dom� �. p. 778 (kpt. Nálepky 6)                             
se spoluvlastnickým podílem o velikosti  974/9781 na spole�ných �ástech domu �. p. 778 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 974/9781 na pozemku parc. �. st. 1071/2, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 974/19292 na pozemku parc. �.  
518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
23. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 607/8 v dom� �. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 722/14947 na spole�ných �ástech domu �. p. 607 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 722/14947 na pozemku parc. �. st. 982, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc,  nájemci   xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 3.9. 
 



 21

24. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
25. schvaluje 
vrácení II. �ásti kupní ceny ve výši 5.520,- K� v souvislosti s prodejem bytové jednotky �. 
432/4 panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxx na ú�et domu Špálova  1,  3  a  Myslbekova  7,  9,  11,  13, 
Olomouc, za opravy ve spole�ných �ástech domu dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
26. schvaluje 
vrácení II. �ásti kupní ceny ve výši 9.844,- K� paní  xxxxxxxxxxxxxxxx v souvislosti                  
s prodejem bytové jednotky �. 56/1 v dom� Edisonova 7, Olomouc, za opravy spole�ných 
�ástí domu dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
27. 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 4.3. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 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 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. 
 
 
 
9 Výsledky hospoda�ení SmOl za rok 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. ukládá 
p�edložit na nejbližším jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce finan�ní vypo�ádání se 
státním rozpo�tem a výsledky hospoda�ení SmOl za rok 2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
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3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
a) schválit finan�ní vypo�ádání se státním rozpo�tem za rok 2007 
b) v souladu s § 17, odst. 7) Zákona o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�                                         
�. 250/2000 Sb. vyjád�it souhlas s celoro�ním hospoda�ením SmOl v roce 2007, a to    
"bez výhrad" 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Protipovod�ová opat�ení II. etapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu prov��it možnost výkup�, �i sm�n pozemk� dle bodu 2. upravené 
d�vodové zprávy 
T: �erven 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajistit vyjád�ení VHS Olomouc,a.s. dle bodu 2. upravené 
d�vodové zprávy 
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 Stezky pro inline bruslení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu prov��it možnosti výkupu �i sm�n pozemk� dle bodu 2. d�vodové 
zprávy 
T: �erven 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajistit vyjád�ení VHS Olomouc, a.s. dle bodu 2. d�vodové 
zprávy 
T: srpen 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. ukládá 
uskute�nit jednání s firmou AGRA Chválkovice spol.s.r.o., dle bodu 2. d�vodové zprávy 
T: �erven 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
5. ukládá 
odboru evropských projekt� prov��it možnosti získání dotací na výstavbu inline stezek    
z evropských fond� 
T: �erven 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
6. ukládá 
p�ipravit p�edb�žný návrh harmonogramu p�ípravy projektové dokumentace v�etn� návrhu 
finan�ního krytí 
T: 22. 4. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje území Olomouc 
 
3. schvaluje 
podání Integrovaného plánu rozvoje území Olomouc do 2. výzvy Regionálního opera�ního 
programu St�ední Morava v oblasti podpory 3.1Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 Program rozvoje CR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Program rozvoje cestovního ruchu m�sta Olomouce na období 2008 - 2013 dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat realiza�ní �ást plánu pln�ní Programu rozvoje CR 
T: 6. 5. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
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P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 P�ísp�vky - zp�ístupn�ní kostel� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení p�ísp�vk� dle upravené d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vk� dle upravené d�vodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta 
T: 20. 5. 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: 12. 
 
 
 
15 Pod�brady - spolupráce na odstran�ní odpad� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. ukládá 
provedení opat�ení dle d�vodové zprávy 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13. 
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16 Tarifní dohoda 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu dle d�vodové zprávy 
T: 6. 5. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím 1 parkovacího místa v ul. Brn�nská dle d�vodové zprávy ad. A.) 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím  parkovacích míst pro 3 vozidla TSmO a.s. v ul. K�ivá dle d�vodové zprávy 
ad. B.) 
 
4. souhlasí 
s dalším využitím  parkovacích míst pro 2 vozidla P�R  v ul. Švermova dle d�vodové zprávy 
ad. C.) 
 
5. souhlasí 
s dalším využitím 1 parkovacího místa v ul. Tolstého dle d�vodové zprávy ad. D.) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
18 Obecn� závazná vyhláška o školských obvodech základních 

škol, jejichž z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Obecn� závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž 
z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc, dle p�ílohy d�vodové zprávy 
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3. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce schválit Obecn� závaznou vyhlášku o školských obvodech 
základních škol, jejichž z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh Obecn� závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž 
z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc na jednání zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Žádost o p�ísp�vek a žádost o zm�nu ú�elu  využití p�ísp�vku 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle bodu 1. d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tové zm�ny 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvu o poskytnutí podpory v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním m�stem Olomouc 
T: 8. 4. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
5. schvaluje 
zm�nu ú�elu využití p�ísp�vku dle d�vodové zprávy 
 
6. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení  
T: 8. 4. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Konkurzní �ízení na obsazení místa �editele p�ísp�vkové 

organizace Mate�ská škola Olomouc, Helsinská 11  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyhlášením konkurzního �ízení na obsazení místa �editele p�ísp�vkové organizace 
Mate�ská škola Olomouc, Helsinská 11  
 
3. ukládá 
odboru školství p�edložit Rad� m�sta Olomouce návrh na jmenování p�edsedy a dalších 
�len� konkurzní komise v souladu s vyhláškou �. 54/2005 Sb. 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Hráz Šantova ul. - cyklostezka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se pozastavením p�ípravy akce dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Svátky m�sta - výro�í bitvy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený program Svátk� m�sta Olomouce 2008 a 250. výro�í neúsp�šného obléhání m�sta 
Prusy dle upravené d�vodové zprávy v�etn� užití finan�ních prost�edk�  
 
3. ukládá 
realizovat upravený program dle upravené d�vodové zprávy 
T: �erven 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
23 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru správy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
organiza�ní zm�nu v odboru správy dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností                   
od 1. 4. 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
4. schvaluje 
za�azení �ástky dle bodu 4 d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 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: 26. 
 
 
 
26 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit informaci o stavu systému sociálních služeb pro seniory na území m�sta Olomouce 
T: 22. 4. 2008 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
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P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 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�vku v oblasti sportu dle p�edložené d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových 
zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vku dle d�vodové zprávy v souladu s Pravidly              
pro poskytování ve�ejné finan�ní podpory z rozpo�tu m�sta Olomouce 
T: 22. 4. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
p�edložit p�ísp�vek nad 50 000,- K� dle p�edložené 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: 28. 
 
 
 
28 Sportovní a spole�enská akce na letišti v Olomouci Ne�edín� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s po�ádáním akce dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
29 Provizorní parkovišt� Svatý Kope�ek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení bod �. 26 ze 41. sch�ze Rady m�sta Olomouce ze dne 11. 3. 2008 
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3. schvaluje 
realizaci dle d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
1. nám�stek primátora 

  
 


