
 

USNESENÍ 
 

ze 44. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 22. 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 (v�etn� kontroly úkol� se �tvrtletním termínem pln�ní) 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení: 
- k termínu pln�ní 22. 4. 2008 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní �tvrtletn� dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle �ásti A) a B) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat pozemek parc. �. 834/17 ostat. pl. o vým��e 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.1. 
 
2. za�azení pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 3 502 m2 do kategorie A, tj.  mají být 
odprodány fyzickým osobám za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
4. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
5. zám�r pronajmout budovu bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1290 zast. pl. 
o vým��e 96 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 29) dle d�vodové zprávy bod �. 
1.3. 
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6. zám�r pronajmout budovu bez �. p./�. e.  (hala �. 82) na pozemcích parc. �. st. 1347/1 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 3 641 m2 a parc. �. st. 1347/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e         
1 997 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
 
7. zám�r odprodat pozemky parc. �. 1678/32 o vým��e 8 601 m2, parc. �. 1678/34 o vým��e 
358 m2, parc. �. 1678/35 o vým��e 4 333 m2, parc. �. 1678/221 o vým��e 309 m2, parc. �. 
1678/223 o vým��e 321 m2, vše orná p�da a pozemek parc. �. 1686/3 ost. pl. o vým��e      
36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Trimex Olomouc spol.        
s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
8. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
kanaliza�ního sb�ra�e na pozemcích parc. �. 1678/32, parc. �. 1678/34 a parc. �. 1675/35, 
vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
  
9. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 153/1  o vým��e 140 m2 a �ást pozemku parc. �. 
152 o vým��e 385 m2, vše zahrada v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
10. zám�r pronajmout �ást  pozemku parc. �. 790/3 orná p�da o vým��e 359 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
11. zám�r odprodat pozemek parc. �.  629/33 zahrada o vým��e 63 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.10. 
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 240/5 ost. pl. o vým��e 1 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 238/4 ost. pl. o vým��e 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.11. 
 
13. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �.  200/1 ost. pl. o vým��e 182 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx a manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
P�esná vým�ra bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.12.  
 
14. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 614/3 ost. pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13.  
 
15. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1203/4 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
16. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. o vým��e cca 90 m2,    
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx. P�esná vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na až po zpracování GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.15. (dle doporu�ení OKR)  
 
17. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/32)              
o vým��e 201 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
18. zám�r zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/31)   
o vým��e 217 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
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19. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/30)              
o vým��e 211 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.17. 
 
20. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e 225 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
21. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/29)               
o vým��e 220 m2  a �ást pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. o vým��e 14 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.17.  
 
22. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/33)               
o vým��e 104 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.17. 
 
23. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 m2, 
�ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „f“) o vým��e 1 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
paní  xxxxxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
24. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „g“) o vým��e 11 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
25. zám�r odprodat pozemky parc. �. 581/27 zast. pl. o vým��e 49 m2, parc. �. 581/26 ostat. 
pl. o vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
26. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 306/17 orná p�da o vým��e      
9 355 m2 a parc. �. 308/1 ostat. pl. o vým��e 410 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc spole�nosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
27. zám�r odprodat budovu bez �. p./�. e. stavba technického vybavení (regula�ní plynová 
stanice RS) v�etn� technologie s pozemkem parc. �. st. 168 zastav�ná plocha a nádvo�í       
o vým��e 258 m2 v k. ú. Nedv�zí  u Olomouce, obec Olomouc, objekt regula�ní plynové 
stanice RS  v�etn� technologie s �ástí pozemku parc. �. 346/90  (dle GP parc. �. 346/92  
ostatní plocha, jiná plocha) orná p�da o vým��e 200 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc a budovu bez �. p./�. e.  objekt ob�anské vybavenosti (regula�ní plynová stanice 
RS) s pozemkem parc. �. st. 1389 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 119 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti  SMP Net, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 
1.20. 
 
28. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 105/49 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc spole�nosti GOLD OFFICE s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
29. zám�r odprodat  pozemek parc. �. 13 ost. pl. o vým��e 286 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc Muzeu um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.22. 
 
30. pronájem �ásti 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 �. 2.2. 
 
31. pronájem �ásti pozemku parc. �. 424/1 ost. pl. o vým��e 35 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
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32. pronájem �ásti pozemku parc. �. 228/7 orná p�da o vým��e 3 023 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc CANIS FAMILIARIS - sdružení p�átel ps� dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
33. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1939/1 ost. pl., parc. �. 678/3, parc. �. 678/30, parc. �. 680, 
vše orná p�da, parc. �. 1939/2 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
34. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1939/1 ost. pl., parc. �. 
678/3, parc. �. 678/30, parc. �. 680, vše orná p�da, parc. �. 1939/2 zahrada, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
35. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 134/2, parc. �. 952/2, parc. �. 1114, parc. �. 1220, vše ost. 
pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
36. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 134/2, parc. �. 952/2, 
parc. �. 1114, parc. �. 1220, vše ost. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
37. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN, p�ípojkových a kabelových sk�íní na pozemcích parc. �. 1199 ost. pl., parc. �. 
1229/15 ost. pl., parc. �. 979/1 zahrada, parc. �. 978 trvalý travní porost, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.7. 
 
38. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN, p�ípojkových a kabelových sk�íní na 
pozemcích parc. �. 1199 ost. pl., parc. �. 1229/15 ost. pl., parc. �. 979/1 zahrada, parc. �. 
978 trvalý travní porost, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
39. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN, rozpojovací a p�ípojkové sk�ín� na pozemku parc. �. 283 ost. pl. v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.8. 
 
40. 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 pozemku 
parc. �. 283 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.8.  
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabel� na pozemku parc. �. 1182/2 orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabel� na pozemku parc. �. 1182/2 orná p�da v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.9.  
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43. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 364/2, parc. �. 368/2, parc. �. 555/3, parc. �. 555/4, parc. �. 
555/7, parc. �. 489/5, parc. �. 718/8, parc. �. 718/10, vše ost. pl., vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 364/2, parc. �. 368/2, parc. 
�. 555/3, parc. �. 555/4, parc. �. 555/7, parc. �. 489/5, parc. �. 718/8, parc. �. 718/10, vše ost. 
pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
45. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 470/3, parc. �. 480/3, parc. �. 480/4, parc.�. 480/5, parc. �. 
487/3, vše ost. pl.,vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Metropolitní 
sí� Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 470/3, parc. �. 480/3, parc. �. 
480/4, parc. �. 480/5, parc. �. 487/3, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Metropolitní sí� Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
47. snížení výše nájemného na �ástku 96,- K�/m2/rok do doby kolaudace, nejdéle však do 
30. 6. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
48. zm�nu smluvních podmínek u smlouvy o výp�j�ce uzavírané mezi statutárním m�stem 
Olomouc a ÚEB AV �R, v. v. i. dle d�vodové zprávy bod 4.18. 
 
49. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního a kanaliza�ního �adu na �ásti pozemku parc. �. 6/4 zahrada o vým��e 68 m2     
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.27. 
 
50. pronájem �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  xxxxxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.32. 
 
51. pronájem �ásti pozemku parc. �. 151/2 (dle GP parc. �. 151/4) ostatní plocha o vým��e 
71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.36. 
 
52. sazby nájemného za pronájem pozemk� ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce, 
sazby za z�ízení v�cných b�emen a sazby za umíst�ní antén na objektech ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle p�ílohy d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
53. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Obchodní 
centrum P.V.N. v Olomouci - Hodolanech“, �ást SO 01 – Rozší�ení ulice Holická, chodník a 
SO 04b – Oprava vodovodu na ul. Holická mezi statutárním m�stem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a spole�ností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako 
budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
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54. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Obytný soubor 
Kaskády Hej�ín – komunikace a zpevn�né plochy“ – �ást páte�ní komunikace a chodníky 
mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností Kaskády 
Hej�ín s.r.o. jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
2. souhlasí 
1. s podnájmem �ástí objektu �. 14 (hangár v areálu letišt� Ne�edín) na pozemku parc. �. st. 
1400/1 zast. pl. v k.ú. Ne�edín  pro pana  xxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.1. 
 
2. s provedením stavebních úprav v nebytových prostorách – podzemní nebytové prostory    
o vým��e 307 m2 a suterénní nebytové prostory o vým��e 36 m2 v dom� �. p. 856               
na pozemku parc. �. st. 181 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc v maximální výši     
4 430 000,- K� v�etn� DPH s tím, že bude zpracován znalecký posudek na zhodnocení 
nemovitosti a vložené náklady na zhodnocení nemovitosti budou �áste�n� odpo�teny         
z nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
3. s realizací II. etapy stavebních úprav spole�ností RK Invest, s.r.o., v nebytovém prostoru   
o vým��e 731,14 m2 (kavárna Opera) v objektu Horní nám�stí �.o. 21, �.p. 433 na pozemku 
parc. �. 372 zast. pl. v k.ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, za podmínky p�edchozího 
schválení projektové dokumentace a rozpo�tu náklad� pronajímatelem dle d�vodové zprávy 
bod �. 3.4. 
 
4. s posunutím termínu pro p�edložení  stavebního povolení do 1. 1. 2009, pro zahájení 
výstavby  do 1. 5. 2009, pro p�edložení geometrických plán� do 1. 3. 2010, pro p�edložení 
kolauda�ního rozhodnutí  do 1. 5.  2010  p�i pronájmu s následným odprodejem �ástí 
pozemk�  v pr�myslové zón� Šlechtitel� spole�nosti EOLA s.r.o, spole�nosti ROLTERM, 
BVR spol. s r.o., spole�nosti HEBACO steel s.r.o. a spole�nosti GRM Systems s.r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
3. pov��uje 
JUDr. Jitku Sloukovou podepisováním dohod o skon�ení nájmu a dohod o skon�ení výp�j�ky 
na základ� žádosti nájemce nebo vyp�j�itele dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. pana  xxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �.  790/3 orná p�da o vým��e        
359 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
2. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 790/3 orná p�da    
o vým��e 186 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
3. pana  xxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 13 ost. pl. o vým��e  20 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.22. 
 
4. spole�nosti OPTINET, s.r.o., o uzav�ení smlouvy o umíst�ní za�ízení – antény pro p�enos 
internetu na st�eše domu t�ída Svobody �.o. 27, �.p. 411, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
5. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1220 ost. pl.           
o vým��e 57 m2 (dle GP parc. �. 1220/2) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.5. 
 
6. spole�nosti Cushman & Wakefield, s.r.o. o pronájem pozemku parc. �. 930/16 orná p�da   
o vým��e 7 652 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
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7. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �.  1291/2 ost. pl.          
o vým��e  1094 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
8. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 211/7 orná p�da o vým��e       
3 737 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
5. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem  �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada             
o vým��e 280 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada              
o vým��e 70 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada              
o vým��e 280 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý paní  xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
4. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o 
vým��e 222 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
5. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada               
o vým��e 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý panu  xxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
6. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. 581/1 
orná p�da o vým��e 174 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�enou s panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za ú�elem z�ízení zeleninové zahrádky bez možnosti umíst�ní staveb 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
7. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem na �ást pozemku parc. �. 1616 orná p�da         
o vým��e 21 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzav�ený se Z. D. Bohu�ovice, s. r. o.    
a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše 
nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 4.32. 
 
8. odboru majetkoprávnímu uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/24/2006/Gl 
ze dne 20. 4. 2006 ve zn�ní dodatku �. 1 ze dne 6. 2. 2007 uzav�enou se spole�ností 
SECOM LTD, spol. s r.o., kterým dojde ke zúžení p�edm�tu nájmu o �ást pozemku parc. �. 
856/4 orná p�da o vým��e 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a úprav� výše 
nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 4.38. 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ud�luje 
souhlas spole�nosti FESTPRO spol. s r. o. s využitím �ásti pozemku parc. �. 21/1 ost. pl.      
o vým��e 20 300 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc pro po�ádání 7. ro�níku Olomouckého 
pivního festivalu dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. výkup �ásti pozemku parc. �. 84 ostat. pl. o vým��e 10 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
z vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta za 
kupní cenu ve výši 8 850,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
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2. zm�nu smluvních podmínek u sm�nné smlouvy a smlouvy o z�ízení v�cného b�emene 
uzavírané mezi statutárním m�stem Olomouc a ÚEB AV �R, v. v. i. dle d�vodové zprávy 
4.18. 
 
3. darování pozemk� parc. �. 1380/13 ost. pl. o vým��e 9 204 m2, parc. �. 1380/12 ost. pl.     
o vým��e 1 036 m2 a parc. �. 1227/23 ost. pl. o vým��e 17 530 m2, vše v k. ú. Slavonín         
a parc. �. 1247/173 ost. pl. o vým��e 16 172 m2, parc. �. 1247/62 ost. pl. o vým��e 650 m2   
a parc. �. 1247/63 ost. pl. o vým��e 3 287 m2, vše v k. ú. Nemilany a parc. �. 2002/76 ost. pl. 
o vým��e 18 786 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc z vlastnictví �R – 
�editelství silnic a dálnic �R, státní p�ísp�vková organizace do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.19. 
 
4. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 401/2 (dle GP pozemek parc. �. 401/21) 
zahrada o vým��e 172 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R – 
Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.20. 
 
5. bezúplatný p�evod �ástí pozemk� parc. �. 761/11 (dle GP pozemek parc. �. 761/12 ostatní 
plocha) vodní plocha o vým��e 856 m2 a parc. �. 790/7 (dle GP pozemek parc. �. 790/26) 
orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví �R – 
Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.21.  
 
6. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 436/4 (dle GP pozemek parc. �. 436/7) orná 
p�da o vým��e 5 640 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu 
�R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.22.   
 
7. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 905/5 (dle GP pozemek parc. �. 905/5) orná 
p�da o vým��e 3 192 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového 
fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.23.   
 
8. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 849/30 orná p�da o vým��e 8 634 m2 v k. ú. �ep�ín, 
obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.24.   
 
9. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 346/12 ostatní plocha o vým��e 475 m2 v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.25.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 6/4 zahrada o vým��e 68 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 144 902,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.27. 
 
11. odprodej pozemk� parc. �. st. 915 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 802 m2, parc. �. 536/34 
ost. pl. o vým��e 386 m2 a �ásti pozemku parc. �. 536/1 o vým��e 480 m2 (dle GP parc. �. 
536/38, parc. �. 536/39, parc. �. 536/40 a parc. �. 536/41), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
spole�nosti K-stav stavební, a. s. za kupní cenu ve výši 460,- K�/m2, tj. 767 280,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.28. 
 
12. odprodej �ásti pozemku parc.  �.  1119/3 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc spole�nosti OPTHERM s. r. o. za kupní cenu ve výši 262.000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.29. 
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13. odprodej 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 manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 150,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.30. 
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1591/45 orná p�da o vým��e 4 246 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 350 386,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.31. 
 
15. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 1123/3) o vým��e 16 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 692,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.33. 
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1118 ost. pl. o vým��e 112 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 82 892,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.34.  
 
17. odprodej �ásti pozemku parc. �. 151/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 151/3) o vým��e 48 m2     
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši           
40 855,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.35.  
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 81/3 zahrada o vým��e 450 m2 v k. ú. Nový Sv�t            
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 459 140,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.37.    
 
19. odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti BUSCH CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 892 300,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.38. 
 
20. odprodej �ásti pozemku  parc. �. 1045/26 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1045/51) o vým��e  
213 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu   xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši        
135 200,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.39. 
 
21. odprodej �ásti 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.  za kupní cenu ve výši 2 035 568,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.40. 
 
22. odprodej objektu k bydlení �. p. 2 (stará tvrz) s pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a nádvo�í 
o vým��e 4 243 m2 a pozemky parc. �. 53/1 zahrada o vým��e 2 535 m2 a parc. �. 53/3 
zahrada o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel Zem�d�lskému družstvu 
Un�ovice za kupní cenu ve výši 6 028 000,-K�.  dle d�vodové zprávy bod �. 4.41. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
souhlasit s posunutím termínu pro uzav�ení kupní smlouvy do 31. 12. 2010 v pr�myslové 
zón� Šlechtitel� p�i pronájmu s následným odprodejem �ástí pozemk�  v pr�myslové zón� 
Šlechtitel� spole�nosti EOLA s.r.o, spole�nosti ROLTERM, BVR spol. s r.o., spole�nosti 
HEBACO steel s.r.o. a spole�nosti GRM Systems s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana  xxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej budovy bez �. p./�. 
e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1290 zast. pl. o vým��e 96 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc (objekt �. 29) dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
2. žádosti spole�nosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o odprodej pozemku parc. �. 1687/2 ost. 
pl. o vým��e 331 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.5. 
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3. žádosti o odprodej �ásti  pozemku parc. �.  790/3 orná p�da o vým��e 359 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
4. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 581/1 orná p�da o vým��e 400 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.17. 
 
5. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba                  
s pozemkem parc. �. st. 1395 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 73 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1400/1 zast. pl. v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 14) dle d�vodové zprávy bod �. 4.2.    
 
7. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti TEPLOTECHNA DIS s.r.o. a pana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. 
�. st. 1386 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 923 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 33) 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
8. žádosti Olomouckého kraje o výkup stavby mostu �. 55 p�es �eku Byst�ici a �ásti pozemku 
parc. �. 959/21 ost. pl. o vým��e 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, ze správy Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavalerist� 6 do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
9. žádosti Olomouckého kraje o darování �ásti pozemku parc. �. 959/1 ost. pl. o vým��e       
1 700 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc           
do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, 
Kavalerist� 6 dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
10. žádosti Olomouckého kraje o  darování �ásti pozemku parc. �. 959/21 ost. pl. o vým��e 
800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� 
Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavalerist� 6 do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
11. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1220 ost. pl. 
o vým��e 57 m2 (dle GP parc. �. 1220/2) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.5. 
 
12. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 954/6 ost. pl. 
o vým��e 6 m2 (dle GP parc. �. 954/8) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc   ve vlastnictví 
manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 1114 ost. pl. o vým��e 13 m2 
(dle GP parc. �. 1114/2) a �ást pozemku parc. �. 1220 ost. pl. o vým��e 5 m2 (dle GP parc. 
�. 1220/3), vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
13.žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku parc. �. 954/5 ost. pl. o 
vým��e 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví manžel�  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.7. 
 
14. žádosti spole�nosti Cushman & Wakefield, s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 930/16 
orná p�da o vým��e 7 652 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
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15. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 475/1 orná p�da       
o vým��e  2 000 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za pozemky parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2 a parc. �. 978/8 zahrada o vým��e      
269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
16. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 332/8 zahrada       
o vým��e 150 m2 a parc. �. 336/7 orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
17. žádosti spole�nosti Debus Information Technology s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 480/4 ostatní plocha o vým��e 600 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.11. 
 
18. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �.  1291/2 ost. pl. o vým��e  
1094 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
19. žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 211/7 orná p�da           
o vým��e 3 737 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4.13. 
 
20. žádosti pana  xxxxxxxxxx o odprodej objektu �. p. 585 tech. vyb., PK Skupova 12 na 
pozemku parc. �. st. 823 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 240 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
21. žádosti paní  xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku parc. �. 84 
ost. pl. o vým��e 70 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxx a 
paní  xxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
22. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o 
vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4.38. 
 
23. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu k bydlení �. p. 2 (stará tvrz)        
s pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a nádvo�í o vým��e 4 243 m2 a pozemky parc. �. 53/1 
zahrada o vým��e 2 535 m2 a parc. �. 53/3 zahrada o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, 
obec Litovel dle d�vodové zprávy bod �. 4.41. 
 
24. žádosti spole�nosti Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. ve v�ci poskytnutí 
p�ísp�vku na vyvolanou investici pro statutární m�sto Olomouc na stavbu  Obchodní centrum 
P.V.N. v Olomouci - Hodolanech“, �ást SO 04b – Oprava vodovodu na ul. Holická, a to 
formou zajišt�ní trub z tvárné litiny DN 300 o celkové délce 64,0 m, v celkové hodnot� 
1.280.000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, bod programu 5, bod 33 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemku parc. �. st. 1389 zast. pl. o vým��e 119 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
spole�nosti Severomoravská plynárenská, a. s. za kupní cenu ve výši 109 480,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.20.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3. 1., bod 49 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu pozemku parc. �.  401/2 zahrada  o vým��e 6 121 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky    
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.20. 
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3. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3. 1., bod 49 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu pozemk� parc. �. 761/11 vodní plocha o vým��e 2 384 m2 a parc. �. 
790/7 orná p�da o vým��e 3 295 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví �R - 
Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.21.  
 
4. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6., bod 21 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  436/4 orná p�da o vým��e 8 000 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.22. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6., bod 21 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  905/5 orná p�da o vým��e 1 500 m2 v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.23. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 76 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  346/12 ostatní plocha  o vým��e 450 m2 v k. 
ú. Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.25.  
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 St�edoevropské fórum Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zve�ejn�ní zám�ru sm�ny pozemku parc. 362/2 zahrada o vým��e 2166 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 525 v podílovém spoluvlastnictví  
xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/4),  xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/4)      
za pozemky parc.�. 360/3 orná p�da o vým��e 595 m2, parc.�. 360/4 orná p�da o vým��e 
588 m2, parc.�. 360/5 orná p�da o vým��e 588 m2, parc.�. 360/6 orná p�da o vým��e       
588 m2, parc.�. 360/7 orná p�da o vým��e 571 m2, parc.�. 360/8 orná p�da o vým��e       
415 m2, �ást pozemku parc.�. 360/1 zahrada o vým��e 1035 m2,  dot�ená plocha 795 m2 
(díl „d“ dle GP �. 111-891/2006) a �ást pozemku parc.�. 362/1 ostatní plocha o vým��e  
6302 m2, dot�ená plocha 607 m2 (díl „c“ dle GP �. 111-891/2006), vše v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez 
doplatku cenového rozdílu.  To vše dle bodu 1 d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
zve�ejn�ní zám�ru sm�ny �ásti pozemku parc.�. 355/1 ostatní plocha o vým��e 1790 m2, 
dot�ená plocha 167 m2 a �ásti pozemku parc.�. 658 ostatní plocha o vým��e 2421, dot�ená 
plocha 1082 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno      
na LV �. 541 v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (id. 1/4),  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32),  xxxxxxxxxxxxxx (id. 3/16),  xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 6/16) a  
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32) za �ást pozemku parc.�. 377/77 orná p�da o vým��e 328 m2, 
dot�ená plocha 302 m2 (díl „f“ a �ást parc.�. 377/77 dle GP �. 111-891/2006), �ást pozemku 
parc.�. 377/84 orná p�da o vým��e 789 m2, dot�ená plocha 476 m2 (díl „g“ dle GP �. 111-
891/2006) a pozemky parc.�. 361 orná p�da o vým��e 480 m2, parc.�. 360/2 zahrada o 
vým��e 769 m2 a parc.�. 360/10 orná p�da o vým��e 99 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez 
doplatku cenového rozdílu.   Vým�ra dot�ené �ásti pozemk� v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
bude up�esn�na zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zve�ejn�ní zám�ru sm�ny pozemk� parc. 659/1 ostatní plocha o vým��e 539 m2, �ást 
parc.�. 659/2 ostatní plocha o vým��e 1589 m2, dot�ená plocha 198 m2 a �ást parc.�. 660 
ostatní plocha o vým��e 5034 m2, dot�ená plocha 2726 m2, vše v k.ú. Nové Sady                
u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 526 ve vlastnictví  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemk� parc.�. 377/83 orná p�da o vým��e 3324 m2, dot�ená 
plocha   2339 m2 (díl „e“ dle GP �. 111-891/2006) a parc.�. 377/86 orná p�da o vým��e 5887 
m2, dot�ená plocha 5662 m2 (parc.�. 377/87 o vým��e 4369 m2 a parc.�. 377/86 o vým��e    
1293 m2 dle GP �. 111-891/2006), vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, jak je vše zapsáno 
na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu.  
Vým�ra dot�ených �ástí pozemk� v k.ú. Nové Sady u Olomouce bude up�esn�na 
zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Lošov, Svolinského ul. – chodník a autobusová 
zastávka“ na pozemku parc.�. 41 zastav�ná plocha a nádvo�í v k.ú. Lošov, obec Olomouc, 
jak je zapsáno na LV �. 204 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
poskytnutí náhrady ve výši 6.000,-K� dle d�vodové zprávy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za provedení stavby „Rekonstrukce kanaliza�ního sb�ra�e B XXIII“ na pozemku parc.�. 52/7 
v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, v jejich podílovém spoluvlastnictví, dle bodu 5 d�vodové 
zprávy 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 19. 12. 2007 bod 7, usnesení �. 6, ve v�ci 
uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí v souvislosti s realizací investi�ní akce 
„Chválkovice – Samotišky, cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu podílového 
spoluvlastnictví a zm�na velikosti budoucího spoluvlastnického podílu stran  smlouvy           
na budované cyklostezce, 
a schválit uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí �. SmOl/OI/14/173/2006/Hp        
ze dne 29. 6. 2006 v souvislosti s realizací investi�ní akce „Chválkovice – Samotišky, 
cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu podílového spoluvlastnictví a zm�na 
zp�sobu financování, dle p�ílohy této d�vodové zprávy. To vše dle bodu 6 d�vodové zprávy 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/14 orná p�da o vým��e 5488 m2, 
dot�ená plocha 211 m2 (dle GP �. 960-132.34/2007 nové parc.�. 2008/18), v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 52 na podíl id. 1/3  xxxxxxxxxx a podíl 
id. 1/3 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 7 d�vodové zprávy 
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9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 539/27 orná p�da o vým��e 841 m2, 
dot�ená plocha 231 m2 (dle GP �. 960-132.7/2007 nové parc.�. 2007/21 a parc.�. 539/45), 
parc.�. 910/28 orná p�da o vým��e 9851 m2, dot�ená plocha 333 m2 (dle GP �. 960-
132.41/2007 nové parc.�. 2008/27) a parc.�. 1125/81 orná p�da o vým��e 1491, dot�ená 
plocha 69 m2 (dle GP  �. 960-132.45/2007 nové parc.�. 2008/33), vše v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 292 v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxx (id. 
1/2) a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 8 d�vodové 
zprávy 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/3 orná p�da o vým��e 650 m2, 
dot�ená plocha 182 m2 (dle GP �. 960-132.19/2007 nové parc.�. 2007/38 a parc.�. 509/38) a 
parc.�. 910/7 orná p�da o vým��e 4052, dot�ená plocha 338 m2 (dle GP �. 960-132.29/2007 
nové parc.�. 2008/12), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
178 v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3),  xxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a  
xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 9 d�vodové zprávy 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/23 trvalý travní porost o vým��e       
814 m2, dot�ená plocha 118 m2 (dle GP �. 960-132.17/2007 nové parc.�. 2007/35) a parc.�. 
910/24 orná p�da o vým��e 7380 m2, dot�ená plocha 338 m2 (dle GP �. 960-132.38/2007 
nové parc.�. 2008/25), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
981 v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a  xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2)  
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 10 d�vodové zprávy 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/30 orná p�da o vým��e 9926 m2, 
dot�ená plocha 312 m2 (dle GP �. 960-132.42/2007 nové parc.�. 2008/29) a parc.�. 539/24 
orná p�da o vým��e 828 m2, dot�ená plocha 231 m2 (dle GP �. 960-132.5/2007 nové parc.�. 
2007/18 a parc.�. 539/42), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 
�. 390 v SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 11 d�vodové 
zprávy 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/8 orná p�da o vým��e 3854 m2, 
dot�ená plocha 312 m2 (dle GP �. 960-132.30/2007 nové parc.�. 2008/13)  a parc.�. 539/23 
orná p�da o vým��e 861 m2, dot�ená plocha 229 m2 (dle GP �. 960-132.4/2007 nové parc.�. 
2007/17 a parc.�. 539/41), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 
�. 392 v SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 12 
d�vodové zprávy 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/19  orná p�da o vým��e 842 m2, 
dot�ená plocha 324 m2 (dle GP �. 960-132.18/2007 nové parc.�. 2007/40 a parc.�. 509/39), 
parc.�. 893/4 orná p�da o vým��e 2128 m2, dot�ená plocha 110 m2 (dle GP �. 960-
132.26/2007 nové parc.�. 2008/8) a parc.�. 907/6 orná p�da o vým��e 2799 m2, dot�ená 
plocha 360 m2 (dle GP �. 960-132.26/2007 nové parc.�. 907/38 a parc.�. 2008/5), vše v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 366 v podílovém spoluvlastnictví  
xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a  xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše 
dle bodu 13 d�vodové zprávy 
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15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/9  orná p�da o vým��e 3612 m2, 
dot�ená plocha 285 m2 (dle GP �. 960-132.31/2007 nové parc.�. 2008/14) a parc.�. 910/31 
orná p�da o vým��e 9107 m2, dot�ená plocha 269 m2 (dle GP �. 960-132.43/2007 nové 
parc.�. 2008/30), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 478      
v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a  xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2 v SJM)  
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 14 d�vodové zprávy 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/20 orná p�da o vým��e 6596 m2, 
dot�ená plocha 352 m2 (dle GP �. 960-132.37/2007 nové parc.�. 2008/23) v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 350 ve vlastnictví  xxxxxxxxxx za kupní 
cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 15 d�vodové zprávy 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/2  orná p�da o vým��e 10454 m2, 
dot�ená plocha 263 m2 (dle GP �. 960-132.44/2007 nové parc.�. 2008/31), v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 1153 v podílovém spoluvlastnictví  
xxxxxxxxxx (id. 1/3) a  xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 2/3)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle 
bodu 16 d�vodové zprávy 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/35  orná p�da o vým��e 1038 m2, 
dot�ená plocha 285 m2 (dle GP �. 960-132.13/2007 nové parc.�. 539/52 a parc.�. 2007/28), 
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 168 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx   
za kupní cenu 149.470,-K�. To vše dle bodu 17 d�vodové zprávy 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parcela �. 30/12 orná p�da        
o velikosti cca 20 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc a ve vlastnictví pana      
xxxxxxxxxxxxx za celkovou cenu 18 000,- K�. Kupní smlouva bude uzav�ena do 5 let  od 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí.  Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na 
zam��ením geometrickým plánem po dokon�ení stavby. To vše dle bodu 18 d�vodové 
zprávy 
 
20. schvaluje 
odstoupení od Smlouvy o podmínkách umíst�ní stavby a o budoucí smlouv� o z�ízení 
v�cného b�emene �. 141/OI/BVB/2005/Hr, uzav�ené dne 3. 11. 2005 mezi statutárním 
m�stem Olomouc a Povodím Moravy, s. p. k pozemku parcela �. 449/6 v katastrálním území 
Hej�ín, obec Olomouc, a to v souvislosti s investi�ní akcí „Odleh�ovací komora OK 2B“.      
To vše dle bodu 19 d�vodové zprávy 
 
21. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování kanalizace spolu s 
právem p�ístupu a p�íjezdu za ú�elem jejích oprav, údržby, zm�n a odstran�ní na pozemcích 
parcela �. 1034/4 ostatní plocha, neplodná p�da a parcela �. 1175 ostatní plocha, neplodná 
p�da, oba katastrálním území �ep�ín, obec Olomouc a ve správ� Povodí Moravy, s.p. 
V�cné b�emeno je z�izováno na dobu neur�itou a za jednorázovou úhradu ve výši              
10. 000,- K� + DPH. To vše dle bodu 20 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 2. 
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5 Ve�ejná zakázka �. 815- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, jehož nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
b) 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�. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s „ZŠ Stupkova 
- školní h�išt�“ archivní �íslo 815  sdružení uchaze�� dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 819- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Bytové družstvo Jiráskova – 
rekonstrukce st�ech“ archivní �íslo 819 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání 
obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 826- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, jehož nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
b) 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�. 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s  „Prokopa 
Holého - rekonstrukce komunikace“ archivní �íslo 826 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 �. 830 – 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 
„Nákup  služebních automobil� “ archivní �íslo 830 uchaze�i dle varianty B návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci         
v požadovaném rozsahu dle varianty B návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém        
v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s poskytnutím m�stského bytu mimo po�adí: 
se xxxxxxxxxxxx, T�. Svobody 16, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1) 
 
2. s p�echodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxx ,  xxxxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo nám. 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 a,b) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
10 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zám�r pronajmout �ásti pozemku parc. �. 390/9, zahrada, o vým��e 69,50 m2 a vým��e 
10,92 m2 , v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx, jak je vyzna�eno na snímku 
katastrální mapy dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r pronajmout �ásti pozemku parc. �. 390/9, zahrada, o vým��e 11,96 m2 a vým��e 
15,98 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, pan íxxxxxxxxxxx, jak je vyzna�eno na snímku 
katastrální mapy dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 607/28, zahrada, o vým��e 180,00 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, jak je vyzna�eno na snímku katastrální mapy 
dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
zám�r pronajmout pozemek parc. �. 614/7, zahrada, o vým��e 355 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
ukon�ení stávající nájemní smlouvy na dobu ur�itou do 31. 12. 2026 k pozemku parc. �. 
614/7, zahrada, o vým��e 355 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dohodou s p�vodními 
nájemci pozemku, a to s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 281, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 392 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 373, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 206 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 225, zahrada, o vým��e 248 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
10. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 418/7, ostatní plocha, o vým��e 220 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 25. 6. 2007, bod 6, �ást 4, ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 
519, zastav�ná plocha a nádvo�í, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. st. 
519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e 75 m2, a �ásti pozemku parc. �. 58/1, 
zahrada, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. 58/4, zahrada, o vým��e   
13 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, dle geometrického plánu �.                 
820-133/2005 dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
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, 



 19

obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 936-1004/2007, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxx      
za kupní cenu celkem ve výši 74.074,- K�, z toho �ást pozemku parc. �. st. 519 o vým��e 75 
m2, za kupní cenu ve výši 46.650,- K�, a �ást pozemku parc. �. 58/1 o vým��e 13 m2, za 
kupní cenu ve výši 8.086,- K� a náklady ve výši 19.338,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, bod 8, �ást 17, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 386, 
zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1 210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a 
schválit prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1 210 m2,     
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 102.440,- K�, z toho pozemek 
101.640,- K� a náklady 800,- K�, a to: 
ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxx za 17.070,- K�, ideální 1/6 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxx                
za 17.074,- K�, ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/6 do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/6 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
za 17.074,- K�, ideální 1/42  xxxxxxxxxxxxxx za 2.440,- K�, ideální 1/42  xxxxxxxxxxxxx       
za 2.439,- K�, ideální 1/42   xxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42  xxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 
1/42  xxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K� a ideální 1/42  xxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
14. bere na v�domí 
vyjád�ení Spole�enství vlastník� Dvo�ákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice, ve v�ci prodeje 
pozemku parc. �. 364/9, zahrada, v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
1.11. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve v�ci odkoupení podílu       
o velikosti ideálních 1381/16851 na pozemku parc. �. 364/9, zahrada, v k. ú. Nová ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti Spole�enství vlastník� PANORAMA Kmochova 924/14, 925/16, 926/18, 927/20,      
ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 
14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469           
na  pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše   
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu v rozmezí 50.000,- K� – 70.000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2007, bod 6, �ást 10, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 
1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci 
Junák – svaz skaut� a skautek �R, st�edisko J. E. Kosiny Olomouc, za kupní cenu celkem 
30.000,- K�, z toho za jednotku 11.331,- K�, za pozemek 16.507,- K� a náklady 2.162,- K�,   
s p�edkupním právem ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce po dobu p�ti let                 
od uzav�ení smlouvy za kupní cenu celkem 30 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. 
�. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, 
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obec Olomouc, Spole�enství vlastník� PANORAMA Kmochova 924/14, 925/16, 926/18, 
927/20, za kupní cenu celkem 100.000,- K�, z toho jednotka 81.331,- K�, pozemek     
16.507,- K� a náklady 2.162,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 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, do SJM manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.785.517,- K�, z toho jednotka 
1.475.063,- K�, pozemek 284.937,- K�, náklady 25.517,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti Premiér marketing s.r.o. a spole�nosti Moravel, a.s. o odprodej nebytové 
jednotky �. 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 2.2. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxx o odkoupení p�dních prostor v dom� �. p. 889 (Masarykova 3) na 
pozemku parc. �. st. 790, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 32 a schválit zám�r prodat bytovou jednotku 
�. 481/1 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 
na spole�ných �ástech domu �. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784    
na pozemku parc. �. st. 179, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, nájemci panu  xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxx 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 dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxx 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 dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
25. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 860/2 v dom� �. p. 860 (Komenského 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1013/8114  na spole�ných �ástech domu �. p. 860 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1013/8114 na pozemku parc. �. st. 722/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
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26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 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 za vyvolávací cenu 1.450.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 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 za vyvolávací cenu 2.530.000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.3. 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, �ást 28, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 1022/9 
v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917              
na spole�ných �ástech domu �. p. 1022 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 
na pozemku parc. �. st. 1236, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc,  a schválit prodej bytové jednotky �. 1022/9 v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17)        
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na spole�ných �ástech domu �. p. 1022     
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na pozemku  parc. �. st. 1236, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 107.498,- K�, z toho za jednotku 103686,- K�, 
za pozemek 2.253,- K�, náklady 1.559,- K� 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 107.498,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle d�vodové 
zprávy bod 3.4. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
11 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A, 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
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4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
12 Protipovod�ová opat�ení POV 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se sou�asnou realizací rekonstrukce most� na ul. Masarykova a ul. Komenského 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh harmonogramu realizace investi�ních akcí "Protipovod�ová opat�ení - II. 
etapa", "Rekonstrukce t�. 1. máje a 8. kv�tna" a "Rekonstrukce p�ednádraží IV. a V. etapa" 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru investic 
vedoucí odboru dopravy 

 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7. 
 
 
 
13 Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� Pražská - východ  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� Pražská - východ v rozsahu dle p�ílohy d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje p�edložit na jednání ZMO dne 28.4. 2008 návrh na 
po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� Pražská - východ v rozsahu p�ílohy d�vodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
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14 Rudolfova alej 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení požadavk� do soupisu nekrytých požadavk� dle bodu 6. d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vykrytí ze zdroj� RMO k dispozici 
 
4. ukládá 
OKR po�ídit vizualizaci dle bodu 6. d�vodové zprávy 
T: srpen 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
OŽP  po�ídit posudky dle bodu 6. d�vodové zprávy 
T: �íjen 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
15 Lesní cesta Horecká - dotace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 na realizaci 
projektu Celková oprava lesní cesty Horecká 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dohody o poskytnutí podpory 
 
4. ukládá 
odboru ekonomickému zjistit celkovou výši podpory v režimu de minimis, která byla 
poskytnuta statutárnímu m�stu Olomouc v letech 2005, 2006, 2007 a 2008 
T: 6. 5. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. souhlasí 
s postupem realizace projektu dle bodu 4 d�vodové zprávy a zp�sobem financování dle 
bodu 4.4 varianty b) 
 
6. schvaluje 
složení p�ípravného a realiza�ního týmu dle bodu 6 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
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16 Cyklostezky - financování z EU 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle �ásti 3. d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh smlouvy o spolupráci p�i realizaci integrovaného projektu s názvem 
„Moravská cyklotrasa v ORP Olomouc“ 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
p�edložit vyhodnocení stavu p�ipravenosti jednotlivých projekt�   
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru evropských projekt� 
vedoucí odboru investic 

 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
17 Projekt Fondu soudržnosti "Olomouc - rekonstrukce a dobudování 

stokové sít� - II.�ást" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
zástupc�m vlastníka JUDr. Martinu Majorovi, Han� Tesa�ové a Ji�ímu Martinákovi jednat       
o možnosti uzavírání smluv o provozování dokon�ených a zkolaudovaných �ástí kanaliza�ní 
sít�, �i servisních smluv s MOVO, a.s. na dobu ur�itou a jejich rozsahu tak, aby se jednalo     
o ve�ejnou zakázku malého rozsahu. 
T: 20. 5. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

 
2. schvaluje 
pracovní skupinu ve složení zástupc� SmOl - primátor m�sta Olomouce - Martin Novotný, 
nám�stci primátora JUDr. Martin Major, Hana Tesa�ová a Ji�í Martinák, Ing. Vlastimil Dedek, 
Alena Neumanová a Aleš Horák, zástupce manažera projektu Ing. Bc. Vladimír Procházka, 
MBA s možností p�izvat na jednání pracovní skupiny i další odborné a nezávislé organizace 
 
3. pov��uje 
vedením pracovní skupiny Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce 
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4. ukládá 
odborné pracovní skupin� p�ipravit podklady, dokumentaci, �i návrhy na úpravu smlouvy o 
nájmu dle d�vodové zprávy pro jednání s p�íslušnými ministerstvy, resp. s MOVO, a.s. 
T: 3. 6. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
18 Aquapark 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
návrh a doporu�ení ZMO ze dne 29.1.2008 ve v�ci: 
a) „schválit návrh dodatku �.1  ke koncesní smlouv� uzav�ené se spole�ností 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v p�edloženém zn�ní dle p�ílohy �.3 d�vodové zprávy“  
b) „schválit uzav�ení dodatku k akcioná�ské dohod� uzav�ené dne 23.10.2007               
se spole�ností TECPROM a.s. v p�edloženém zn�ní dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy“ 
c) „schválit návrh dodatku �.1 ke stanovám spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.    
v p�edloženém úplném zn�ní stanov po zapracování zm�n dle p�ílohy �.1“ 
 
3. revokuje 
návrh a doporu�ení ZMO ze dne 12.2.2008 ve v�ci: 
"upravený dodatek �. 1 Koncesní smlouvy dle d�vodové zprávy (p�íloha �. 2) 
 
4. souhlasí 
a) s dodatkem �.1.Koncesní smlouvy  uzav�ené se spole�ností AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s. dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy  
b) s dodatkem �.1 akcioná�ské dohody uzav�ené dne 23.10.2007 se spole�ností 
TECPROM a.s. dle p�ílohy �.2 d�vodové zprávy 
c) se zm�nami stanov spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v rozsahu uvedeném v 
p�edloženém úplném zn�ní stanov dle p�ílohy �.3 d�vodové zprávy 
d) se Smlouvou o výkonu funkce Nezávislého inspektora dle p�ílohy �.5 d�vodové 
zprávy 
e)             souhlasí  se za�azením   finan�ní �ástky na úhradu nezávislého inspektora v roce 
2008 dle DZ do soupisu nekrytých požadavk� 
 
5. doporu�uje 
zastupitelstvu, aby navrhlo dle § 84 odst.2 zákona o obcích odvolání �lena p�edstavenstva 
Martina Novotného z p�edstavenstva spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a zvolení 
nového �lena p�edstavenstva JUDr. Martina Majora jako zástupce obce v p�edstavenstvu 
spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
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6. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce dle § 84 zákona o obcích delegovat zástupce SmOl (v�etn� 
náhradníka), a to 
JUDr. Martina Majora 
Martina Novotného - náhradníka 
 
 na valnou hromadu spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle d�vodové zprávy konané 
dne 21. 5. 2008 (s tím, že delegování je platné i pro p�ípadný náhradní termín) zejména za 
ú�elem:  
1. schválení zm�n stanov spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. zahrnující zejména: 
a)  rozší�ení p�edm�tu podnikání spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
b) zm�ny jmenovité hodnoty a po�tu akcií spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., dle 
d�vodové zprávy 
2. projednání zprávy p�edstavenstva o hospoda�ení, �innosti spole�nosti a 
hospodá�ských výsledcích v roce 2007 a návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za 
rok 2007. 
3. projednání zprávy dozor�í rady o kontrolní �innosti a k ú�etní záv�rce 
4. schválení �ádné ú�etní záv�rky spole�nosti za rok 2007 
5. Schválení návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za rok 2007 
6. schválení úv�rové smlouvy v�. jejího zajišt�ní 
7. organiza�ní a r�zné záležitosti spole�nosti 
 
7. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce 
a) pov��it primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku �.1.Koncesní  smlouvy se 
spole�ností AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
b)  pov��it primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku akcioná�ské dohody uzav�ené 
dne 23.10.2007 se spole�ností TECPROM a.s.dle p�ílohy �.  2 d�vodové zprávy 
 
8. ukládá 
ihned za�adit finan�ní �ástku na úhradu nezávislého inspektora v roce 2008 dle DZ  do 
soupisu nekrytých požadavk� 
T: 6. 5. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
9. ukládá 
p�edložit na nejbližší jednání ZMO: 
návrh dodatku �.1 KS dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
návrh dodatku akcioná�ské dohody �.1 dle p�ílohy �.2 d�vodové zprávy 
úplné zn�ní stanov  se zapracovanými zm�nami dle p�ílohy �.3 d�vodové zprávy 
T: ihned 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
10. ukládá 
primátorovi m�sta ihned podepsat smlouvu s nezávislým inspektorem dle p�ílohy �. 5 
d�vodové zprávy 
T: 6. 5. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 13. 
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19 INLINE STEZKY 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 H�išt� Einsteinova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu �. 3 upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Developerský zám�r Šantovka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 16. 
 
 
 
22 D�tské lanové centrum v ZOO Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vybudováním d�tského lanového centra v areálu ZOO Olomouc dle upravené d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
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23 Jmenování konkurzní komise - MŠ Helsinská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
konkurzní komisi dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vyhlášení konkurzního �ízení na obsazení funkce �editele Mate�ské školy Olomouc, 
Helsinská 11 dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
4. pov��uje 
funkcí tajemnice komise paní Blanku Halounovou dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Školské rady - jmenování zástupc� z�izovatele 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
po�ty �len� školských rad dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
zástupce z�izovatele do školských rad dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat jmenované zástupce a �editele škol o p�ijatém usnesení 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle d�vodové zprávy - �ást I 
 
3. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle d�vodové zprávy - �ást II,  A)/ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 
19, 27, 28 
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4. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle d�vodové zprávy �ást II, B)/ 1, 2, 9, upravený bod 10 
 
5. ukládá 
p�edložit návrh rekonstrukce ulice Stará p�erovská 
T: 6. 5. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
26 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 Restaurace DRÁPAL 
v ulici t�.Svobody, Olomouc, v rozsahu    8,88 m2 
 
3. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení VINÁRNA F 1 v ulici 
Jánského  8, Olomouc, v rozsahu 9 m2  
 
4. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení U SLOVANA v ulici 
�ep�ínská 44, Olomouc, v rozsahu     25,2 m2  
 
5. souhlasí 
s umíst�ním  p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení KALDERA v ulici 
Kosinova 7, Olomouc, v rozsahu 12 m2  
 
6. souhlasí 
s umíst�ním  p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení PIVNICE v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2  
 
7. souhlasí 
s umíst�ní p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení OMEGA BAR  v ulici 
Masarykova 13 , Olomouc, v rozsahu 10,35 m2 
 
8. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení PIZZERIE v ulici 
Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 2 m2   
 
9. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení CAFÉ BAR MEEX      
v ulici Pavel�ákova 11,  Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 
 
10. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 
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11. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení BAR RELAX v ulici  
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 12 m2  
 
12. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení  Restaurace HLAVA 
21  v ulici  Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 47 m2  
 
13. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení CAFÉ-BAR 
APOLONIA v ulici  Tovární 40, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 
 
14. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení Bar herna PENALTA   
v ulici Kosmonaut� 21 , Olomouc, v rozsahu 27 m2 
 
15. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení BLUES ROCK CAFÉ 
v ulici Bo�ivojova 1, Olomouc, v rozsahu 10,85 m2 
 
16. revokuje 
usnesení �. 27 ze sch�ze RMO �.43 ze dne  8. 4. 2008, �ást �. 4,  
a schvaluje umíst�ní p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení 
SVATOVÁCLAVSKÝ PIVOVAR v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 54,4 m2 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
27 P�edzahrádky - dodatek 
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 QUEEN v ulici 
I.P.Pavlova 63a, Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 pro žadatelku p. Ivanu Poláchovou, 
Jihoslovanská 7  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9.  2008.     
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 1. 
 
 
 
28 Žádosti o vydání ozna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle d�vodové zprávy 
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P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Následný audit zve�ej�ování informací na ú�ední desce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. pov��uje 
odbor správy MmOl hlavním garantem odpov�dným za realizaci úkol� souvisejících se 
z�ízením nové ú�ední desky 
 
3. ukládá 
realizovat nápravná opat�ení uvedená v �ásti IV. písm. B) pod body 1, 3, 4, 5, 6 a 9  Zprávy 
�. 3/2007 o zjišt�ních z vykonaného auditu ze dne 23. 3. 2007 a usnesení RMO ze dne 2. 5. 
2007 (bod usnesení �. 24/3). 
Odboru správy MmOl se týkají body: 1, 3, 4, 5, 9 a usnesení RMO ze dne 2. 5. 2007 �. 24/3. 
Odboru informatiky MmOl se týkají body: 1, 4, 6 a 9. 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru správy 

vedoucí odboru informatiky 
 
4. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bodu 1.  písm. B) odst. 1.3.2; 
odst. 1.3.3.; odst. 1.3.5 a odst. 1.3.9  Zprávy �. 2/2008 o zjišt�ních z vykonaného auditu ze 
dne 29. 2. 2008. 
Všechna uvedená opat�ení se týkají odboru správy MmOl. 
Opat�ení uvedená pod písm. B) odst. 1.3.9 se týkají i odboru informatiky MmOl. 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru správy 

vedoucí odboru informatiky 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
30 Audit investi�ní akce "Radíkov - kanalizace" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV. B p�edložené zprávy 4/2008 
T: trvale 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
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31 Audit investi�ní akce - Most u Kojeneckého ústavu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy �.7/2008 
T: trvale 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
32 Kontrola hospoda�ení ZŠ Spojenc� v roce 2007 
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: 29. 
 
 
 
33 Kontrola hospoda�ení ZŠ 8.kv�tna v roce 2007 
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: 30. 
 
 
 
34 Výro�ní zprávy p�ísp�vkových organizací za rok 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh �. 1, 1A a 2 
 
2. schvaluje 
výši mimo�ádné odm�ny za rok 2007 pro �editele p�ísp�vkových organizací dle upravené 
p�ílohy �. 1A d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit Rad� m�sta Olomouce v dubnu roku 2009 výro�ní zprávy o �innosti organizace     
za rok 2008 
T: duben 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
zpracovat výro�ní zprávy o �innosti organizace v pr�b�hu b�ezna roku 2009 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: b�ezen 2009 
O: �editelé p�ísp�vkových organizací 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Finan�ní vypo�ádání p�ísp�vkových organizací za rok 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
finan�ní vypo�ádání p�ísp�vkových organizací m�sta Olomouce za rok 2007 dle p�ílohy �.1 
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odpisové plány p�ísp�vkových organizací m�sta Olomouce na rok 2008 dle p�ílohy �. 2 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Bod programu: 32. 
 
 
 
36 Žádost RARSM 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
37 Žádost Výstavby byt� s. r. o. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
variantu �. 2 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
38 Finan�ní p�ísp�vek UP - �len�ní 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
s �len�ním finan�ního p�ísp�vku pro Univerzitu Palackého v Olomouci v roce 2008 dle 
p�iložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzav�ít s Univerzitou Palackého v Olomouci  smlouvu o �erpání finan�ního p�ísp�vku dle 
p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
T: 20. 5. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
uzav�ít dodatek �. 2 ke smlouv� s Univerzitou Palackého v Olomouci na �áste�né finan�ní 
krytí vydání Akademických d�jin m�sta Olomouce ve smyslu d�vodové zprávy - p�íloha �.2 
T: 17. 6. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
39 Žádost Knihovny m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se žádostí Knihovny m�sta Olomouce dle upraveného záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
40 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: 37. 
 
 
 
41 Delegování zástupc� SmOl na valnou hromadu VHS, a.s. a OLTERM&TD 

Olomouc, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
delegovat zástupce SmOl (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodá�ské 
spole�nosti Olomouc, a.s., a OLTERM&TD Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit radou doporu�ený návrh na delegování zástupc� SmOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 38. 
 
 
 
42 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: 39. 
 
 
 
43 Škodní a likvida�ní komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP AR - 407 v po�izovací cen� 365.907,20 K� dle d�vodové 
zprávy bod 1 
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3. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP SF-2314 v po�izovací cen� 35.000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
odpis psacího stroje Robotron v po�izovací cen� 10.864,- K� dle d�vodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
odpis vodo�etné lat� v po�izovací cen� 57.750,- K� dle d�vodové zprávy bod 4 
 
6. schvaluje 
odpis motorového plovoucího �erpadla Plov�er PPCA 800 v po�izovací cen� 35.990,- K� dle 
d�vodové zprávy bod  5 
 
7. schvaluje 
odpis digitálního fotoaparátu v po�izovací cen� 12.608,- K� dle d�vodové zprávy bod 6 
 
8. schvaluje 
odpis digitálního fotoaparátu v po�izovací cen� 12.966,- K� dle d�vodové zprávy bod 7 
 
9. schvaluje 
odpis komponent� ke kamerovému systému v �ástce 295.456,87 K� dle d�vodové zprávy 
bod 8 
 
10. schvaluje 
odpis movitého majetku v po�izovací cen� 213.525,88 K� dle d�vodové zprávy bod 9 
 
11. schvaluje 
odpis od�v� v po�izovací cen� 355.584,80 K� dle d�vodové zprávy bod 10 
 
12. schvaluje 
odpis movitého majetku v po�izovací cen� 120.982,- K� dle d�vodové zprávy bod 11 
 
13. schvaluje 
odpis propaga�ního materiálu v po�izovací cen� 24.368,24 K� dle d�vodové zprávy bod 12 
 
14. schvaluje 
odpis 2 ks psacích stroj� Gabriella v celkové po�izovací cen� 16.087,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 13 
 
15. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP AR 161 v po�izovací cen� 64.648,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 14 
 
16. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.618,32 K� dle d�vodové zprávy bod 15 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.744,- K� dle d�vodové zprávy bod 16 
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.060,- K� dle d�vodové zprávy bod 17 
 
19. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.089,50 K� dle d�vodové zprávy bod 18 
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20. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 15.318,- K� dle d�vodové zprávy bod 19 
 
21. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 15.600,- K� dle d�vodové zprávy bod 20 
 
22. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 7.757,20 K� dle d�vodové zprávy bod 21 
 
23. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.236,- K� dle d�vodové zprávy bod 22 
 
24. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 13.050,- K� dle d�vodové zprávy bod 23 
 
25. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 8.400,- K� dle d�vodové zprávy bod 24 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 21.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 25 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 76.500,- K� dle d�vodové zprávy bod 26 
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis pohledávky ve výši 3.094.817,60 K� dle d�vodové zprávy bod 27 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 204.598,40 K� dle d�vodové zprávy bod 28 
 
30. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 44.332,- K� dle d�vodové zprávy bod 29 
 
31. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 94.564,70 K� dle d�vodové zprávy bod 30 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 150.950,- K� dle d�vodové zprávy bod 31 
 
33. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 169.236,90 K� dle d�vodové zprávy bod 32 
 
34. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 28.350,- K� dle d�vodové zprávy bod 33  
 
35. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 50.400,- K� dle d�vodové zprávy bod 34 
 
36. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 96.600,- K� dle d�vodové zprávy bod 35 
 
37. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 89.722,50 K� dle d�vodové zprávy bod 36 
 
38. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 119.300,- K� dle d�vodové zprávy bod 37 
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39. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 49.739,- K� dle d�vodové zprávy bod 38 
 
40. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 93.326,10 K�  dle d�vodové zprávy bod 39 
 
P�edložil: Fischer Michael, MUDr., �len rady m�sta 
Bod programu: 40. 
 
 
 
44 Regionální agentura 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 41. 

 
 

 
45 Organiza�ní záležitosti - matrika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
povolit konání svatby mimo stanovený den dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 usnesení 
T: 6. 5. 2008 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43. 
 
 
 
46 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení p�ísp�vk� v oblasti sportu dle p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
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3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vk� dle p�ílohy d�vodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouc 
T: 20. 5. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 44. 
 
 
 
47 Termíny konání RMO a ZMO - 2. pololetí roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO na 2. pololetí roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 45. 
 
 
 
48 Památky UNESCO - dotace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
2. souhlasí 
s podáním žádosti do programu Podpora pro památky UNESCO dle upravené d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
49 Hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
záv�re�ný ú�et a zprávu o výsledcích p�ezkoumávání hospoda�ení dobrovolného svazku 
obcí "�eské d�dictví UNESCO" dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
p�edložit materiál dle bodu �. 2 usnesení Zastupitelstvu m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


