
 

USNESENÍ 
 

z 43. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 8. 4. 2008 
 
Poznámka:  

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

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

1 Kontrola usnesení RMO a  ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
- informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 8. 4. 2008 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Protipovod�ová opat�ení II. etapa - oprava usnesení RMO  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
bod 10 usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008 - Protipovod�ová opat�ení II. etapa 
 
3. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu z jednání RMO dne 25. 3. 2008, bod 8 programu "Protipovod�ová 
opat�ení II. etapa" 
 
4. schvaluje 
úpravy projektu protipovod�ových opat�ení dle bodu 2 d�vodové zprávy ze dne 25. 3. 2008, 
bod 8 programu "Protipovod�ová opat�ení II. etapa" 
 
5. ukládá 
ihned jednat s projektantem protipovod�ových opat�ení dle bodu 3 d�vodové zprávy z 
25.3.2008, bod 8 programu "Protipovod�ová opat�ení II. etapa" 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 1. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. konkrétní zn�ní zám�ru na pronájem s následným odprodejem �ásti pozemku parc. �. 
132/23 ost. pl. o vým��e 10 800 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (lokalita 
�. 61 – Nové Sady u Olomouce – Slavonínská) dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288 o vým��e 
461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 1 m2, parc. �. st. 
2322/2 o vým��e 14 m2,  parc.�. st. 2322/3 o vým��e 76 m2, vše zastav�ná plocha a nádvo�í 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství pro d�m Wellnerova 1, 3, 3A Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
3. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 451/42 ost. pl. o vým��e 1 350 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod �. 
1.3. 
 
4. zám�r pronajmout garážové stání �. 17 o vým��e 36,90 m2, v dom� Balbínova �. o. 3, 5, 
�. p. 373 na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
5. zám�r odprodat objekt garáže bez �p/�e s �ástí pozemku parc. �. st. 1071 (dle GP parc. �. 
1071/1) zast. pl. a nádvo�í o vým��e 219 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti 
CZ servis, v. o. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
6. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 293/2 trvalý travní porost o vým��e cca 
20 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vým�ra �ásti 
p�edm�tného pozemku bude up�esn�na po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
7. zám�r pronajmout nebytové prostory – sklepní prostory o vým��e 32 m2 v dom� �.o. 1, 
�.p. 201 na pozemku parc. �. st. 622/1 zast. pl. o vým��e 562 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
8. zám�r pronajmout objekt �. p. 452 na pozemku parc. �. st. 583 zastav�ná plocha a 
nádvo�í o vým��e 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.9.  
 
9. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. st. 1017 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
150 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Vým�ra �ásti p�edm�tného pozemku bude up�esn�na po vyhotovení GP dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.10. 
 
10. p�edb�žný zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 209/2 ost. pl. o vým��e cca 18 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za  �ást pozemku  parc. �. 
558/2 ost. pl. o vým��e cca 11 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce. Vým�ra �ástí pozemk� bude up�esn�na po zpracování GP dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.11. 
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11. p�edb�žný zám�r sm�nit �ásti pozemk� parc. �. 209/3  o vým��e 100 m2, parc. �. 208/3  
o vým��e cca 215 m2,  parc. �. 207/3  o vým��e cca 386 m2 a �ást parc. �. 207/2 o vým��e 
cca 419 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Reala 
Consulting s. r. o. za �ásti pozemk� parc. �. 558/1 o vým��e cca 318 + 301 m2 a parc. �. 557 
o vým��e cca 130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce. Vým�ra �ástí pozemk� bude up�esn�na po zpracování GP dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.11. 
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 930/20 orná p�da o vým��e 40 004 m2 v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc spole�nosti Orange Book s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
13. zám�r následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 930/20 orná p�da o vým��e 22 912 m2 
v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc spole�nosti Orange Book s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 
1.12. 
 
14. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 429/4 ost. pl. o vým��e 912  m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
15. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 868/12 ost.pl.  o vým��e 2 980 m2, parc. �. 868/13 
ost. pl. o vým��e 1 509 m2, parc. �. 866/6 ost. pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ost. pl.      
o vým��e 20 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemek parc. �. 73/13 ost. pl.      
o vým��e 142 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti NAMIRO s.r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
16. zám�r následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. 868/12 ost. pl.  o vým��e 2 153 m2, 
parc. �. 868/13 ost. pl. o vým��e 132 m2 a parc. �.  866/6 ost. pl. o vým��e 7 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc a �ást pozemku parc. �. 73/13 ost. pl. o vým��e 9 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti NAMIRO s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
17. pronájem �ásti pozemku parc. �. 416/15 ostatní plocha o vým��e 4 284 m2, parc. �. 
416/20 ostatní plocha o vým��e 7 721 m2 a parc. �. 416/18 ostatní plocha o vým��e               
7 618 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc Zem�d�lskému družstvu Slavonín dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.2. 
 
18. pronájem �ásti pozemku parc. �. 78/22 ostatní plocha o vým��e 20 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.4.  
 
19. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1001 ostatní plocha o vým��e 9 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
20. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1347/8 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Slavonín a �ásti 
pozemku parc. �. 710/6 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc 
spole�nosti MARPER spol. s r. o.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
21. pronájem �ásti pozemku parc. �. 7/2 zahrada o vým��e  95 m2 v k. ú. Nový Sv�t              
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.7. 
 
22. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1001 ost. pl. o vým��e 135 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.8.  
 
23. pronájem �ásti pozemku  parc. �. 419/3 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú.  Hej�ín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
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24. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky vody a 
plynovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 842/7,  parc. �. 710/13 a parc. �. 710/37, vše ost. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Auto Kubí�ek s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
25. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 235/25, parc. �. 235/26, parc. �. 235/39, vše orná p�da a 
parc. �. 536/1 ost. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. �. 5/8 ost. pl. v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
26. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 235/25, parc. �. 235/26, 
parc. �. 235/39, vše orná p�da a parc. �. 536/1 ost. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a 
parc. �. 5/8 ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
27. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
�ádu na pozemcích parc. �. 235/25, parc. �. 235/26, parc. �. 235/39, vše orná p�da a  parc. 
�. 536/1 ost. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. �. 5/8 , parc. �. 5/12 a parc. �. 5/21, 
vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia 
�eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
28. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodního �ádu na pozemcích parc. �. 235/25, parc. �. 235/26, 
parc. �. 235/39, vše orná p�da a  parc. �. 536/1 ost. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
parc. �. 5/8 , parc. �. 5/12 a parc. �. 5/21, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.12. 
 
29. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
kanaliza�ního �adu na pozemku parc. �. 634 ost. pl. v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc, 
pozemcích parc. �. 190/1, parc. �. 1250/4, parc. �. 1273/1, vše ost. pl., parc. �. 1251 trvalý 
travní porost, parc. �. 1269/1 orná p�da, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch 
Obce Samotišky dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
30. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kanaliza�ního �adu na pozemku parc. �. 634 ost. pl. v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc, pozemcích parc. �. 190/1, parc. �. 1250/4, parc. �. 1273/1, vše ost. 
pl., parc. �. 1251 trvalý travní porost, parc. �. 1269/1 orná p�da, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prosp�ch Obce Samotišky dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
31. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 821/1, parc. �. 824/66, vše ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Metropolitní sí� Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.14. 
 
32. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 298/1, parc. �. 622/5, parc. �. 592/1, vše ost. pl., vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
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33. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 298/1, parc. �. 622/5, 
parc. �. 592/1, vše ost. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
34. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1123/2, parc. �. 1125, parc. �. 1171, vše ost. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.16. 
 
35. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1123/2, parc. �. 1125, 
parc. �. 1171, vše ost. pl., vše v k. ú. Slavonín , obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
36. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování rozvodného 
tepelného za�ízení na pozemcích parc. �. 31/3, parc. �. 31/10, parc. �. 31/12, parc. �. 31/50, 
vše ost. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prosp�ch spole�ností OLTERM 
& TD Olomouc, a. s. a Dalkia �eská republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
37. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování rozvodného tepelného za�ízení na pozemcích parc. �. 31/3, parc. �. 
31/10, parc. �. 31/12, parc. �. 31/50, vše ost. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a. s. a Dalkia �eská republika, 
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
38. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování zemního 
metalického kabelu na pozemku parc. �. 1970/3 ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.18. 
 
39. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování zemního metalického kabelu na pozemku parc. �. 1970/3 ost. pl. v     
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic,    
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
40. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování zemního 
metalického kabelu na pozemcích parc. �. 849/8 orná p�da, parc. �. 1023 ost. pl., vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc a pozemcích parc. �. 487/1 orná p�da, parc. �. 487/3 ost. pl., vše v   
k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
41. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování zemního metalického kabelu na pozemcích parc. �. 849/8 orná p�da, 
parc. �. 1023 ost. pl., vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc a pozemcích parc. �. 487/1 orná 
p�da, parc. �. 487/3 ost. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
42. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 499, parc. �. 502, parc. �. 636/1, parc. �. 1929/1, parc. �. 
1933, parc.�. 1934, parc. �.1935, parc. �. 1936, parc. �. 1937, parc.�. 1938, parc.�. 1939/1, 
vše ost. pl., parc. �. 635 vodní pl., parc. �. 678/3 orná p�da, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.20. 
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43. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 499, parc. �. 502, parc. 
�. 636/1, parc. �. 1929/1, parc. �. 1933, parc.�. 1934, parc. �.1935, parc. �. 1936, parc. �. 
1937, parc.�. 1938, parc.�. 1939/1, vše ost. pl., parc. �. 635 vodní pl., parc. �. 678/3 orná 
p�da, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
44. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 168/18, parc. �. 1061/3, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �eské Radiokomunikace a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.21. 
 
45. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 458/1, parc. �. 236/50, vše ost. pl., vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.22. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 458/1, parc. �. 236/50, vše 
ost. pl., vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
47. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování venkovní 
kanalizace a vodovodního �adu na pozemku parc. �. 1678/158 orná p�da v k. ú. Holice          
u Olomouce, obec ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 
2.23. 
 
48. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 560 ost. pl. o vým��e 1 462 m2 a parc. �. 2/95 ost. pl.         
o vým��e 1 927 m2, vše v k. ú. Ne�edín,na obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
49. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 560 ost. pl. o vým��e    
1 462 m2 a parc. �. 2/95 ost. pl. o vým��e 1 927 m2, vše v k. ú. Ne�edín, na obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
50. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo umíst�ní a provozování sloupu NN a 
kabelové sk�ín� SR 601 na pozemku parc. �. 1028/7 ost. pl. v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.26.  
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
umíst�ní a provozování sloupu NN a kabelové sk�ín� SR 601 na pozemku parc. �. 1028/7 
ost. pl. v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
52. dopln�ní smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o vým��e 208,86 m2 ve    
2. NP v objektu MŠ Lužická 7 (objekt ob�. vybavenosti) na pozemku parc. �. st. 566 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ob�anskému sdružení Montessori Olomouc-rodinné centrum dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
53. pronájem nebytového prostoru o vým��e 28,60 m2 v objektu HS �ajkovského �.o. 16, 
�.p. 65 na pozemku parc. �. st. 49 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 500 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za ú�elem provozování elektroinstala�ních prací dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
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54. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. (sekce B3) o vým��e 2 582 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
55. uzav�ení  plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby ,,2 RD v ul. Lu�ní - Chválkovice“, 
�ást komunikace, odvodn�ní komunikace a chodník mezi statutárním m�stem Olomouc a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
56. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „2 RD v ul. 
Lu�ní - Chválkovice“, �ást komunikace, odvodn�ní komunikace a chodník mezi statutárním 
m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
57. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „P�íjezdová 
komunikace v�etn� inženýrských sítí k 7 rodinným domk�m v Nedv�zí u Olomouce“, �ást 
komunikace, chodník, kanalizace splašková, kanalizace deš�ová, vodovod a ve�ejné 
osv�tlení mezi statutárním m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
58. uzav�ení dodatku �. 34 ke smlouv� o nájmu, provozování a údržb� ve�ejného vodovodu 
a kanalizace uzav�ené mezi M�stem Olomouc a ST�EDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. dne 29.3.2000 ve zn�ní dodatku �. 31, mezi statutárním m�stem Olomouc a spole�ností 
MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
59. uzav�ení dodatku �. 1 k plánovací smlouv� �. MAJ-IN-J/3/2007/Hoa, mezi spole�ností 
EUROGEMA CZ, a.s. a statutárním m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
60. uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa, mezi spole�ností EUROGEMA CZ, a.s. a statutárním m�stem Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.6. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 938/37 ostatní plocha             
o vým��e 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 37/3 zahrada o vým��e 16022 
m2, �ásti pozemku parc. �. 24/1 zahrada o vým��e 3708 m2 a �ásti pozemku parc. �. 24/3 
zahrada o vým��e 4624 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.3. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo jízdy na 
pozemku parc. �. 1118/6 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. 
�. 55/16 ost. pl. o vým��e 530 m2 a objektu bez �p/�e na pozemku parc. �. 60 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 251 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
2.24. 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 11. 2007 bod programu 2, bod 2. 15. ve v�ci schválení úplatného 
z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky vody a plynovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 842,  parc. �. 710/13 a parc. �. 710/7, vše ost. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Auto Kubí�ek s. r. o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.10. 
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4. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu bod �. 5.7. 
 
5. souhlasí 
s odložením projednávání výkup� pozemk� pro záchytné parkovišt� v�, p�eložky  silnice III. 
t�ídy / 4432 do doby rozhodnutí ZMO o schválení díl�í zm�ny XIX/32 – Svatý Kope�ek, ul. 
Kova�ovicova - bydlení v rámci Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.7. 
 
6. ud�luje 
souhlas spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s. r. o. s vybudováním komunikací, 
chodník�, parkovacích stání a sadových úprav v rámci výstavby bytového domu V K�ovinách 
na pozemcích parc. �. 451/19 ostatní plocha, parc. �. 451/42 ostatní plocha a parc. �. 416/7 
ostatní plocha,  vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
pro územní �ízení dle d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxx na paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
2. sm�nu pozemk� 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, 
�ásti pozemku parc. �. 185/3 ost. pl. o vým��e 2 766 m2 a �ásti 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 �. 4.2.   
 
3. výkup pozemku parc. �. 318/14 ost. pl. o vým��e 91 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši  72 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
4. odprodej pozemku parc. �. 1123/1 orná p�da o vým��e 265 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 86 400,-K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
5. odprodej �ásti 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 12 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
6. odprodej pozemku parc. �. st. 528 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.13. 
 
7. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást  pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. 
(sekce B3) o vým��e 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 350,- 
K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
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8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti spole�nosti ASINED s.r.o. o odprodej objektu �. p. 452 na pozemku parc. �. st. 
583 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – 
C1K4) dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 1017 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 65 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.10.  
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 624/38 ostatní plocha o 
vým��e 3 516 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3.  
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 ostatní plocha o 
vým��e 1 000 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 46/2 ost. pl. o 
vým��e 148 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
6. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 380/12 orná 
p�da o vým��e 4 532 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.6.  
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o vým��e 
40 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. 
pl. o vým��e 38 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
9. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o 
vým��e 35 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o 
vým��e  38 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
11. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku parc. �. 1248/19 
orná p�da o vým��e 50 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.9.  
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 34 ve v�ci schválení výkupu �ásti 
pozemku parc. �. 1248/19 orná p�da o vým��e 29 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc             
z vlastnictví pana Jind�icha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc za kupní cenu ve výši 13 200,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
10. souhlasí 
s úhradou �ástky ve výši 1 793,- K� za užívání pozemku parc. �. 172/8 zast. pl. a nádvo�í v 
k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc za období od 10. 5. 2002 do 30. 4. 2008 �R - 
Pozemkovému fondu dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování 
kanaliza�ního sb�ra�e na pozemcích parcela �. 610/3 ostatní plocha, silnice a parcela �. 
667/1 ostatní plocha, silnice, oba v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a ve vlastnictví Olomouckého kraje, správ� Správy silnic Olomouckého kraje, 
p�ísp�vkové organizace. V�cné b�emeno bude z�ízeno na dobu neur�itou a za úplatu, 
stanovenou dle sm�rnice budoucího povinného �. 01-2006, ve  zn�ní platném ke dni podpisu 
smlouvy o z�ízení v�cného b�emene. Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 
dvou let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy k pozemku parc.�. 509/12 orná p�da o vým��e 18 m2, �ásti 
pozemku parc.�. 509/14 orná p�da o vým��e 530 m2 (dle GP �. 944-159/2007 nové parc.�. 
509/33), �ásti pozemku parc.�. 1100/26 orná p�da o vým��e 5 m2 (dle GP �. 943-158/2007 
nové parc.�. 1100/63), �ásti pozemku parc.�. 1125/78 orná p�da o vým��e 1840 m2 (dle GP 
�. 942-157/2007 nové parc.�. 1125/122) a �ásti pozemku parc.�. 1125/96 orná p�da              
o vým��e 72 m2 (dle GP �. 943-158/2007 nové parc.�. 1125/124), vše v k.ú. Chválkovice, jak 
je vše zapsáno na LV �. 10002 ve vlastnictví �eské republiky, ve správ� nemovitostí ve 
vlastnictví státu pro Pozemkový fond �eské republiky, ode dne 1. 5. 2008 na dobu neur�itou 
za 25.000,-K�/rok. To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí - pozemku parc.�. 509/12 orná 
p�da o vým��e 18 m2, �ásti pozemku parc.�. 509/14 orná p�da o vým��e 530 m2 (dle GP �. 
944-159/2007 nové parc.�. 509/33), �ásti pozemku parc.�. 1100/26 orná p�da o vým��e       
5 m2 (dle GP �. 943-158/2007 nové parc.�. 1100/63), �ásti pozemku parc.�. 1125/78 orná 
p�da o vým��e 1840 m2 (dle GP �. 942-157/2007 nové parc.�. 1125/122) a �ásti pozemku 
parc.�. 1125/96 orná p�da o vým��e 72 m2 (dle GP �. 943-158/2007 nové parc.�. 1125/124), 
vše v k.ú. Chválkovice, jak je vše zapsáno na LV �. 10002 ve vlastnictví �eské republiky, ve 
správ� nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond �eské republiky, ve výši 35.685,-
K�. To vše dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene, které spo�ívá v právu umíst�ní a provozování 
kanaliza�ního vedení na pozemku parc.�. 1188 ostatní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, 
jak je zapsáno na LV �. 1052 ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� Správy silnic 
Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace, spolu s právem p�ístupu a p�íjezdu za ú�elem 
jeho údržby, oprav, zm�n a odstran�ní. V�cné b�emeno bude z�ízeno na dobu neur�itou a za 
úplatu,  stanovenou dle sm�rnice povinného �. 01-2006 v platném zn�ní. To vše dle bodu 4 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
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5 Ve�ejná zakázka �. 805, zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „Jablonského - rekonstrukce kanalizace“ archivní �íslo 
805 uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 806 – zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „„U Háje – rekonstrukce kanalizace““ archivní �íslo 806 
uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 807 – zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „U Staré Moravy  - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
archivní �íslo 807 uchaze�i  dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 808 – zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce stoky ul. Marie Pospíšilové“ archivní �íslo 808 uchaze�i dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. vylu�uje 
a) souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci        
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
b)  v souladu s ust. § 77 odst. 6 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, který nezd�vodnil 
mimo�ádn� nízkou nabídkovou cenu dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
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9 Ve�ejná zakázka �. 825- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „P�ichystalova 70, vým�na ZTI a 
za�izovacích p�edm�t�“ archivní �íslo 825 
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 JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
 
 
 
10 P�íprava ve�ejné zakázky na dodávku elektrické energie pro 

rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
postup uvedený v �ásti 2. d�vodové zprávy. 
 
2. ukládá 
pracovní skupin� dle d�vodové zprávy provést výb�r externí organizace na provedení auditu 
odb�ru elektrické energie (dále jen "auditu")  a p�edložit RMO návrh zpracovatele auditu  
T: 22. 4. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
3. ukládá 
dodat na odd�lení ve�ejných zakázek podklady pro audit v rozsahu dle �ásti 2. bod 1 této 
d�vodové zprávy  v termínu do 30. 4. 2008. 
T: 6. 5. 2008 
O: �editel M�stské policie Olomouc 

vedoucí majetkoprávního odboru 
vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
vedoucí odboru správy 
vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
�editelé m�stských p�ísp�vkových organizací 

 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 5. 
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11 Ve�ejná zakázka �. 836 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „ZŠ Rož�avská - st�ešní konstrukce“ 
archivní �íslo 836. 
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. 6. 
 
 
 
12 Ve�ejná zakázka �. 814 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s  názvem „ZŠ 
Hole�kova – I. etapa odstran�ní poruch konstruk�ního systému“ archivní �íslo 814  sdružení 
uchaze�� dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci          
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 7. 
 
 
 
13 Bytové záležitosti - nájem byt�  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
a) I. P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 50 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1a) 
b) Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+kk, �.b. 12 s xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1b) 
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c) Politických v�z�� 2, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 89 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2 a) 
d) P�ichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+2, �.b. 16 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
      b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 b) 
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Palackého 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc, �.b. 50 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 d) 
 
2. s uzav�ením nové nájemní smlouvy po odst�hování nájemce:  
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4) 
 
3. s vým�nou byt�: 
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 11, Olomouc 
    xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5 a,b)  
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4. s p�echodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
14 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 1 581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 336/1, zahrada, o vým��e 222 m2, a pozemek parc. �. 332/7, 
zahrada, o vým��e 136 m2,  vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 77 m2, pod novým ozna�ením 
díl ,,a“, a �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 15 m2, pod novým 
ozna�ením díl ,,b“, s tím, že díly ,,a“ + ,,b“ budou slou�eny do nov� vzniklého pozemku 
ozna�eného parc. �. 320/14, ostatní plocha, o vým��e 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, na základ� geometrického plánu �. 944-895/2007, manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 100.000,- K�, z toho pozemek 
97.000,- K� a náklady 3.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti Spole�enství vlastník� jednotek Peka�ská 490/11 o použití koeficientu 0,2 p�i výpo�tu 
kupní ceny za pozemek parc. �. 41, zahrada, o vým��e 173 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007,  bod 5, 
�ást 37 a 38 ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 64/5, zahrada, o vým��e 108 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
ukon�ení nájemní smlouvy k pozemku parc. �. st. 187, zastav�ná plocha a nádvo�í, a 
pozemku parc. �. st. 602, zastav�ná plocha a nádvo�í,  (pozemek parc. �. st. 602 byl 
rozd�len na pozemek parc. �. st. 602/1 a st. 602/2), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
dohodou s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 1/8 na budov� �. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na 
pozemku parc. �. st. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 320 m2, a ideálního podílu 
1/8 na pozemku parc. �. 751/2, zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 413.250,- K�,         
z toho za podíl 1/8 na budov� �. p. 150 za 310.598,- K�, podíl 1/8 na pozemku parc. �. st. 
752, zastav�ná plocha a nádvo�í, za 31.600,- K�, podíl 1/8 na pozemku parc. �. 751/2, 
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zahrada, za 59.052,- K�, náklady 12.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytu 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 dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci zapo�tení úhrady za stavební práce do kupní 
ceny za bytovou jednotku �. 112/10 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) dle d�vodové 
zprávy bod 2.9. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod 8, �ást 18,  ve v�ci prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 2.10. 
 
12. 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, formou ve�ejné dražby podle 
zákona  �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, vyvolávací cena 910.000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 2.10. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod 8, �ást 19, ve v�ci prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 2.11. 
 
14. 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, formou ve�ejné dražby podle 
zákona  �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, vyvolávací cena 620.000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 2.11. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, �ást 16, 17 a schválit prodej bytové 
jednotky �. 866/7 v dom� �. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4805/173156 na spole�ných �ástech domu �. p. 866 a se spoluvlastnickým podílem              
o velikosti 4805/173156 na pozemku parc. �. st. 729/2, zastav�ná plocha a nádvo�í,               
o vým��e 497 m2,  vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 32.904,- K�, z toho za jednotku 29.675,- K�, za 
pozemek 2.324,- K�, náklady 905,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
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16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 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, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 2.703.500,- K�, z toho za jednotku 2.656.097,- K�, za pozemek 43.903,- K� a 
náklady 3.500,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 586/11 v dom� �. p. 586 (Wolkerova 44) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 411/7720  na spole�ných �ástech domu �. p. 586 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. �. st. 659, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb.,               
o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.167.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 633/21 v dom� �. p. 633, 632,  (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626  na spole�ných �ástech domu �. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. �. st. 928, 924, 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, za vyvolávací cenu 1.607.000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
19. schvaluje 
zm�nu smlouvy o dodávce tepelné energie �íslo 445/02T uzav�ené mezi spole�ností 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. a spole�ností Správa nemovitostí Olomouc, a. s. tak, že doba 
sjednaná touto smlouvou a P�ihláškou k odb�ru tepla a TUV na lokalitách zásobovaných 
zdroj� akciové spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., pro odb�rné místo Na St�elnici 2, 
se místo doby neur�ité sjednává na dobu ur�itou do 31. 12. 2019, ostatní podmínky Smlouvy 
z�stávají zachovány, a ukládá Správ� nemovitostí Olomouc, a. s. tuto zm�nu smlouvy se 
spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a. s. uzav�ít dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
20. 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 4.2. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
15 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A 
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3. ukládá 
1) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A 
2) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
16 Rozpo�tová zm�na roku 2008 - odvod �ásti výt�žku z 

provozování loterií 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 
 
2. schvaluje 
1) návrh "Smlouvy o odvodu �ásti výt�žku z provozování loterií" 
2) rozpo�tovou zm�nu roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat "Smlouvu o odvodu �ásti výt�žku z provozování loterií" 
T: 22. 4. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenou rozpo�tovou zm�nou 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. 1. 
 
 
 
17 Rozpo�tové zm�ny  - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
za�azení nových žádostí dle upravené d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí �ástek ze soupisu nekrytých požadavk� dle upravené d�vodové zprávy 
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P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
18 Soupis nekrytých požadavk� - Výstavišt� Flora Olomouc, a. s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se za�azením do souboru nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 3. 
 
 
 
19 FRB - 20. kolo 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ud�lením výjimek dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím ú�elových úv�r� 20. kola FRB dle tabulky žadatel� 
 
4. ukládá 
p�edložit žádosti žadatel� o úv�r z klasického FRB ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ud�lení výjimek z Pravidel Statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� FRB 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
poskytnutí ú�elových úv�r� z klasického Fondu rozvoje bydlení m�sta Olomouce dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
20 Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
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2. ukládá 
p�edložit Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc dle upravené p�ílohy 
d�vodové zprávy na zasedání ZMO dne 28.4.2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
upravený Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle p�ílohy 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
21 Vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vydat zm�nu �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
 
 
 
22 Zám�r Tourist centra na ul. Wellnerova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podmínkami pro dopracování zám�ru dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
23 Zám�r Sladké m�sto v lokalit� Pražská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 849/3 o vým��e 18 937 m2 a parc. 
�. 849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc za ú�elem 
bytové výstavby p�i kupní cen� ve výši 23 863 868,- K� spole�nosti Moravia Star Invest s.r.o. 
 



 21

3. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti LEVITA s.r.o. o pronájem pozemk� parc. �. 849/3 o vým��e 18 937 m2 a parc. �. 
849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti LEVITA s.r.o. o odprodej pozemk�  parc. �. 849/3 o vým��e 18 937 m2 a 
parc. �. 849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc. 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
24 P�ednádraží - dopravní �ešení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu 4 a) d�vodové zprávy  
 
3. ukládá 
zahrnout do DZS umíst�ní informa�ních tabulí dle diskuse v RMO v�etn� zpracování PD 
T: 6. 5. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
25 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: 14. 
 
 
 
26 Povolení vjezdu do p�ší zóny  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. neschvaluje 
p�id�lení povolení vjezdu do p�ší zóny dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 14. 1. 
 
 
 
 
27 P�edzahrádky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení Herna – bar 
GARRIGUE  v ulici Masarykova 11 , Olomouc, v rozsahu 8 m2 dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní provoz restaura�ního za�ízení  CAFÉ BAR MAXI      
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 15 + 3,45 m2  dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. nesouhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení SVATOVÁCLAVSKÝ 
PIVOVAR v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 54,4 m2 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní provoz restaura�ního za�ízení Bar LA SCALA v ulici 
Masarykova �.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení JAZZ CLUB  v ulici 
Záme�nická , Olomouc, v rozsahu 21 m2  dle bodu 5 d�vodové zprávy 
 
7. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení Restaurace 
CASABLANCA na Dolním nám�stí 12, Olomouc, v rozsahu 88 m2 dle bodu 6 d�vodové 
zprávy 
 
8. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení JANIŠ 
MOTORSPORT  v ulici Lipenská 7 , Olomouc, v rozsahu 23,75 m2 dle bodu 7 d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
28 MŠ Nemilany - stavební úpravy objektu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. b) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
 
29 Svátky m�sta - program 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou finan�ní kalkulaci Svátk� m�sta dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozd�lení finan�ních prost�edk� na kulturní akce propagující m�sto dle p�edložené d�vodové 
zprávy  
 
4. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vk� dle p�edložené d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tové zm�ny s tím 
související 
 
5. ukládá 
uzav�ít smlouvu na poskytnutí p�ísp�vku dle  d�vodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouce 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
6. ukládá 
p�edložit p�ísp�vek dle d�vodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
30 Ceny m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ud�lením Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 osobnostem dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
ud�lit Cenu m�sta za rok 2007 dle usnesení bodu �. 2 
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4. souhlasí 
se scéná�em programu slavnostního p�edávání Cen m�sta za rok 2007 dle upravené  
d�vodové zprávy 
 
5. ukládá 
p�edložit návrh na ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
6. ukládá 
tiskovému odd�lení zve�ejnit osobnosti dle usnesení bodu �. 2 na internetu po schválení 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
31 IC - smlouva Slu�ákov 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
32 Aquapark Olomouc  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním Mgr. Soni Kone�né jako pov��eným zástupcem dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 20.  
 
 
 
33 Oprava lesního h�išt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
podání žádosti projektu "Celková oprava lesního h�išt� robinzonádního typu B�lidla" do 
vyhlášené výzvy v rámci Programu rozvoje venkova 2007 - 2013. 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 6 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
34 Kontrola hospoda�ení za rok 2007 u MŠ Rooseveltova 101, 

Olomouc   
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. 
 
 
 
35 Využití ve�ejné finan�ní podpory poskytnuté v r. 2007 na 13. 

literární festival Výstavišti Flora Olomouc, a.s. 
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: 25. 
 
 
 
36 Program regenerace MPR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
finan�ní p�ísp�vky m�sta soukromým a církevním subjekt�m dle d�vodové zprávy 
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4. ukládá 
p�edložit Program regenerace MPR pro rok 2008 ZMO dne 28.4.2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
37 Zpráva o napl�ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na období let 

2007 - 2008 za rok 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat  na nejbližším zasedání ZMO o napl�ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na období 
let 2007 – 2008 za rok 2007 prost�ednictvím p�edložené ro�ní zprávy  
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
38 Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
aby DPMO, a. s. byl zadavatelem projektu Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa 
 
3. ukládá 
primátorovi m�sta Olomouce Martinu Novotnému podepsat �estné prohlášení  
T: 22. 4. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
39 Odborné komise RMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. odvolává 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu, nového �lena a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 22. 4. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 30. 
 
 
 
 
40 Organiza�ní záležitosti - vnit�ní p�edpis "Cestovní náhrady" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vnit�ní p�edpis "Cestovní náhrady" s ú�inností od 15. 4. 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 
 
 
41 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 1 "Vnit�ního p�edpisu o 

používání služebních motorových vozidel Magistrátu m�sta 
Olomouce" 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 1 "Vnit�ního p�edpisu o používání služebních motorových vozidel Magistrátu 
m�sta Olomouce" dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 15. 4. 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 1. 
 
 
 
42 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí 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: 32. 
 
 
 
43 Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 10. zasedání ZMO: na pond�lí 28. 4. 2008 od 9.00 hodin 
- místo konání  10. zasedání ZMO: Magistrát m�sta Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 10. zasedání ZMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 33. 
 
 
 
44 Financování investi�ní akce "Chválkovice - Samotišky, 

cyklostezka" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uhrazení realiza�ních náklad� na stavbu v katastrálním území Samotišky ve výši 463 tis. K� 
ze schváleného rozpo�tu SmOl - odboru investic na danou akci 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 34. 
 
 
 
45 R�zné - odprodej my�ky na nádobí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
prodej my�ky na nádobí dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
 
 
46 R�zné - d�tská h�išt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem životního prost�edí vytypovat 10 lokalit 
vhodných k umíst�ní d�tského h�išt� 
T: 6. 5. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 36. 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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