
 

USNESENÍ 
 

z 48. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 3. 6. 2008 
 
Poznámka:  

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

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

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
- informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 3. 6. 2008 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 31, �ást 2 usnesení Rady m�sta Olomouce ze dne 28. 3. 2006, týkající se studie 
lokality Slavonín - sever 
- bod 23, �ást 2 usnesení Rady m�sta Olomouce ze dne 13. 11. 2007, týkající se projektu FS 
II. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat budovu bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 184 zast. pl.       
o vým��e 1 350 m2, pozemky parc. �. st. 318 o vým��e 162 m2, parc. �. st. 319 o vým��e     
28 m2, parc. �. st. 320 o vým��e 48 m2, parc. �. st. 321 o vým��e 117, parc. �. st. 322/1             
o vým��e 1 509, vše zast. pl., parc. �. 506/7 o vým��e 32 328 m2, parc. �. 506/8 o vým��e   
27 098, parc. �. 506/38 o vým��e 669 m2, parc. �. 506/52 o vým��e 153 m2, parc. �. 506/53 
o vým��e 676 m2, parc. �. 506/54 o vým��e 1 961 m2, vše orná p�da, parc. �. 506/10            
o vým��e 726 m2, parc. �. 506/11 o vým��e 2 039 m2, parc. �. 506/27 o vým��e 67 134 m2, 
parc. �. 506/32 o vým��e 146 m2, parc. �. 506/33 o vým��e 160 m2, parc. �. 506/35          
o vým��e 404 m2, parc. �. 506/36 o vým��e 404 m2, parc. �. 506/37 o vým��e 368 m2, parc. 
�. 506/42 o vým��e 1 793 m2, parc. �. 506/49 o vým��e 48 m2, parc. �. 506/50 o vým��e   
697 m2, parc. �. 506/55 o vým��e 23 m2, vše ostat. pl., parc. �. 506/31 trvalý travní porost     
o vým��e 2 531 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel Zem�d�lskému družstvu Un�ovice dle 
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d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 451/19 o vým��e 518 m2 a pozemek parc. �. 416/7 
o vým��e 17 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb 
Olomouc s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 235/23 orná p�da o vým��e 
263 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti K-stav stavební a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.3. 
 
4. zám�r bezúplatn� p�evést �ást pozemku parc. �. 614/1 ost. pl.  o vým��e 6 388 m2 (dle 
GP parc. �. 614/24 o vým��e 3 049 m2 a parc. �. 614/26 o vým��e 3 339 m2) v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví Olomouckého 
kraje dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
5. zám�r p�id�lit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita �. 1 (místo �. 1) – ul. 
28. �íjna – prodej d�ev�ných hra�ek a dekorací na období od 1. 3. 2009 do 24. 12. 2009 dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
6. zám�r p�id�lit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxx- lokalita �. 1 (místo �. 2) – ul. 28. 
�íjna – prodej suvenýr� a dárkového zboží na období od 1. 3. 2009 do 24. 12. 2009 dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
7. zám�r pronajmout nebytový prostor - garáž o vým��e 22 m2 v budov� (Ne�edínská �. 67) 
na pozemku parc. �. st. 68/1 zast. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.8.  
 
8. zám�r pronajmout nebytový prostor – garáž o vým��e 20 m2 v budov� bez �.p./�.e. 
(Ne�edínská �. 65) na pozemku parc. �. st. 41 zast. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.9.  
 
9. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 289/9, parc. �. 590/4, parc. �. 631/1, vše ost. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.10.  
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 289/9, parc. �. 
590/4, parc. �. 631/1, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
11. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 289/9 ost. pl. o vým��e      
7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.10. 
 
12. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
cca 280 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxx. P�esná vým�ra �ásti pozemku 
bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
13. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. 127/1 ost. pl. o vým��e cca 125 m2          
v k. ú. Lazce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx. P�esná vým�ra �ásti pozemku bude 
up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.12.  
 
14. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 629/1 ost. pl. o vým��e cca 104 m2      
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. P�esná vým�ra bude up�esn�na až po vyhotovení GP 
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dle d�vodové zprávy bod �. 1.13.  
 
15. p�edb�žný zám�r sm�nit pozemek parc. �. 580 ostat. pl. o vým��e 330 m2 a �ást 
pozemku  parc. �. 579 orná p�da o vým��e cca 320 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxx za pozemky parc. �. 221/19 orná p�da o vým��e 713 m2, 
parc. �. 1287/1 vodní plocha o vým��e 940 m2, parc. �. 1300/7 orná p�da o vým��e 1 534 
m2 a parc. �. 922/9 orná p�da  o vým��e 411 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. P�esná vým�ra �ásti pozemku parc. �. 579 bude 
up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1409/2 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.16.  
 
17. zám�r odprodat pozemek parc. �. 624 ost. pl. o vým��e 1 395 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
18. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1045/1 ost. pl. (dle GP parc. �. st. 52/5 zast. pl.)    
o vým��e 5 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
19. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 589 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 360 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
20. zám�r odprodat pozemek parc. �. 460/2 zahrada o vým��e 263 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.20. 
  
21. zám�r odprodat pozemek parc. �. 628 zahrada o vým��e 35 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
22. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 312/5 ost. pl. o vým��e cca 96 m2 v    
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
P�esná vým�ra pozemku bude up�esn�na až po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 
1.22. 
 
23. zám�r odprodat pozemek parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.23.  
   
24. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 623/7 ost. pl. o vým��e 160 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.24. 
 
25. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 790 ost. pl o vým��e 220 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
26. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 247/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc spole�nosti TIP STUDIO REKLAMA s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
 
27. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 12/23 ost. pl. o vým��e 31 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx a manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.27.  
 
28. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 338/1 ovocný sad o vým��e  200 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.28.  
 
29. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e  400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.29. 
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30. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 365 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.30. 
 
31. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. st. 190 zast. pl. o vým��e      
148 m2 a �ást pozemku parc. �. 89/1 orná p�da o vým��e 452 m2, vše v k. ú. Nedv�zí          
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.31.   
     
32. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 202/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. B�lidla, 
parc. �. 1059/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1134/1 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. �ernovír, 
parc. �. 5 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Droždín,  parc. �. 432/29 o vým��e 4 m2, parc. �. 
401/17 o vým��e 4 m2, parc. �. 443/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 419/3 o vým��e 4 m2, vše 
ost. pl. v k. ú. Hej�ín,   parc. �. 808/4 o vým��e 4 m2, parc. �.  842/5 o vým��e 3 m2, parc. �. 
624/2 o vým��e 3 m2, parc. �. 946 o vým��e 4 m2, parc. �. 733/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 
624/19 o vým��e 4 m2, parc. �. 46/2 o vým��e 6 m2, vše ost. pl. a parc. �. 1702 zast. pl.        
o vým��e 5 m2, vše v k. ú. Hodolany,  parc. �.  1117 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1929/1           
o vým��e 10 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 779/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 
v k. ú. Chomoutov, parc. �. 1414/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1420/13 o vým��e 4 m2, vše 
ost. pl. v k. ú. Chválkovice,  parc. �. 70/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 72/5 o vým��e 4 m2, vše 
ost. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. �.  290/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 111/1 o vým��e       
4 m2 a parc. �. 115/17 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Lazce,  parc. �. 200 ost. pl.             
o vým��e 4 m2 v k. ú. Lošov, parc. �. 246/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. �. 
150/8 o vým��e 4 m2 a parc. �. 480/3 o vým��e 3 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, parc. �. 
800/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 1081 o vým��e 4 m2, parc. �. 590/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 
590/3 o vým��e 4 m2, parc. �. 604/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 2135 o vým��e 9 m2, parc. �. 
1072 o vým��e 12 m2, parc. �. 626/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 619/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 
247/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 240/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 485/1 o vým��e 6 m2, parc. �. 
614/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 485/2 o vým��e 6 m2, parc. �. 542 o vým��e 4 m2, parc. �. 
559/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 792/1 o vým��e 6 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. �.  
736 o vým��e 4 m2, parc. �. 622/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 600/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 5/8 
o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �.  85/7 o vým��e 4 m2, 
parc. �. 213 o vým��e 4 m2, parc. �. 203/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 90/38 o vým��e 4 m2, 
parc. �. 79/30 o vým��e 4 m2, parc. �. 125/2 o vým��e 9 m2, parc. �. 105/1 o vým��e 4 m2, 
parc. �. 124/6 o vým��e 4 m2, parc. �. 95/25 o vým��e 4 m2, parc. �. 328/1 o vým��e 4 m2, 
vše ost. pl. a parc. �. 790 zast. pl. o vým��e 10 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, parc. �.  
116/17 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, parc. �. 451/21 o vým��e 4 m2, parc. �. 
311/8 o vým��e 4 m2, parc. �. 495/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 451/34 o vým��e 5 m2 a parc. 
�. 350/19 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, parc. �.  405/1 ost. pl. o vým��e 4 m2       
v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. �. 1029/28 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. �ep�ín,  parc. �. 
812/16 orná p�da o vým��e 4 m2 a parc. �. 424/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 vše v k. ú. 
Slavonín, parc. �. 267 o vým��e 4 m2 a parc. �. 461 o vým��e 4 m2 vše ost. pl. v k. ú. Svatý 
Kope�ek, parc. �. 176/1 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, vše obec 
Olomouc a parc. �. 1092/7 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky 
spole�nosti INZERNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.32. 
 
33. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl.               
a nádvo�í o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e    
75 m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.33. 
 
34. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 103/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 a �ást pozemku parc. 
�. 104/1 zast. pl. (dle GP díly „a + b“) o vým��e 2 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.34. 
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35. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1123/1 orná p�da o vým��e 265 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.35. 
 
36. zám�r odprodat �ásti pozemk� parc. �. 102/13 (dle GP parc. �. 102/23)  zahrada              
o vým��e 1 372 m2, parc. �. 101/11 trvalý travní porost o vým��e 1 407 m2 a parc. �. 102/3 
(dle GP parc. �. 102/22) ostatní plocha o vým��e 3 229 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc Muzeu Olomoucké pevnosti, o. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.36. 
  
37. zám�r odprodat �ásti hradby Korunní pevn�stky umíst�né na pozemcích (resp. jejich 
�ástech) parc. �. 102/3 ostatní plocha,  parc. �. 101/10 ostatní plocha, parc. �. 128/1 ostatní 
plocha a 102/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc Muzeu 
Olomoucké pevnosti, o. s. dle d�vodové zpráva bod �. 1.36.  
 
38. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) o vým��e    
21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.38.  
 
39. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 770/1 orná p�da (dle GP díl „a“) o vým��e 58 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.39.  
 
40. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 642/3 ostat. pl. o vým��e cca 38 m2     
v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx. P�esná vým�ra bude up�esn�na až po 
vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.40. 
 
41. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 648/3 zahrada o vým��e       
884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.41. 
 
42. konkrétní zn�ní zám�ru na pronájem s následným odprodejem pozemku parc. �. 1566 
ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da 
o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.42. 
 
43. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1998 ost. pl. o vým��e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.43.  
 
44. uzav�ení dohody o finan�ním narovnání prost�edk� za opravu chodníku na �ástech 
pozemk� parc. �. 116/46 a parc. �. 11/53, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno, 
odl. pracovišt� Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
45. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1062/51 ostat. pl. o vým��e  12 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc spole�nosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.8 
 
46. zm�nu smluvních podmínek p�i úplatném z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo 
umíst�ní výústního objektu odpadního kanálu vodní nádrže Rozviš� a  právo vstupu a vjezdu 
p�es pozemek parc. �. 1612/4 vodní plocha o vým��e 1385 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.9.   
 
47. poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 1163/1 zahrada o vým��e 3 809 m2        
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc TJ SK Chválkovice a Sboru dobrovolných hasi�� 
Olomouc – Chválkovice dle d�vodové zprávy bod �. 2.10.  
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48. pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
49. pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
50. pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
51. pronájem �ásti pozemku parc.  �. 790/3 orná p�da o vým��e 359 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.14.  
 
52. pronájem �ásti 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 xxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
53. pronájem �ásti 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 spole�nosti ARES CZ    
s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16 
  
54. pronájem pozemk� parc. �. 945/3 o vým��e 32 120 m2, parc. �. 945/4 o vým��e             
25 471 m2,  parc. �. 945/10 o vým��e 2 938 m2, vše orná p�da a parc. �.  945/2 ost. pl.        
o vým��e 690 m2,  vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc spole�nosti Školagro s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.17 
 
55. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 
400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
2.18.  
 
56. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 2 ks zemních  
kabel�, p�ípojkové sk�ín� a 2 ks kabelových sk�íní  na  pozemcích parc. �. 834/2 ostatní 
plocha, parc. �. 653/1 ostatní plocha, parc. �. 649/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice           
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.19. 
 
57. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování 2 ks zemních  kabel�, p�ípojkové sk�ín� a 2 ks kabelových sk�íní  na  
pozemcích parc. �. 834/2 ostatní plocha, parc. �. 653/1 ostatní plocha, parc. �. 649/14 
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
58. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
telefonního kabelu na pozemku parc. �. 116/53 ost. plocha v k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.20. 
 
59. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického telefonního kabelu na pozemku parc. �. 116/53 ost. plocha 
v k. ú.  Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
60. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování  zemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1178/1 ostatní plocha a parc. �. 1119/3 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch  spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
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61. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování  zemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1178/1 
ostatní plocha a parc. �. 1119/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prosp�ch  spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
62. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 536/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. �. 
5/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
63. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
zemního vedení VN na pozemku parc. �. 959/17 ostat. plocha v k. ú.  Hodolany, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
64. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o  z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového zemního vedení VN na pozemku parc. �. 959/17 ostat. 
plocha v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
65. úplatné  z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 14/17  ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.24.   
 
66. uzav�ení  smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 14/17  ostatní plocha        
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.24. 
  
67. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 399/77 ostatní plocha a parc. �. 399/36 zahrada, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.25. 
 
68. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 399/77 ostatní plocha a parc. �. 399/36 zahrada, vše         
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.25.    
 
69. pronájem garážového stání �. 17 o vým��e 36,90 m2, v dom� Balbínova �. o. 3, 5, �. p. 
373 na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.2.  
 
70. pronájem �ástí pozemk� parc. �. 1721/3 o vým��e 30 m2 a parc. �. 1721/32 o vým��e 59 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti GRM Systems s.r.o. 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
71. pronájem �ást pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
4.17. 
 
72. pronájem �ásti pozemku parc. �. 273/1 ost. pl. o vým��e 12 m2 v  k. ú.  Nová Ulice, obec 
Olomouc Spole�enství vlastník� Na Vozovce 861/40, 862/42, Olomouc - Nová Ulice dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.24. 
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73. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Nadstavba 
kotelny ul. Polská“ – �ást 10 venkovních parkovacích stání, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným  a spole�ností Dopravní a inženýrské stavby Sorbi 
s.r.o.  jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.1.  
 
74. uzav�ení dodatku �. 49 ke Smlouv� o nájmu, správ� a provozování nemovitostí                
a technologických za�ízení ze dne 20. 12. 1994 se spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
75. sv��ení objektu �. p. 452 s pozemkem parc. �. st. 583 zastav�ná plocha a nádvo�í           
o vým��e 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) do správy spole�nosti 
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
76. pronájem nebytového prostoru o vým��e 45,24 m2 v suterénu domu �.p. 727, 
Voskovcova �.o. 2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti F.C.A., a.s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.7. 
 
77. zám�r pronajmout �ást nemovitosti pro umíst�ní antény pro bezdrátový p�enos internetu 
v dom� Hn�votínská �.p. 190, �.o. 13 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti 
FOFRNET spol. s.r.o. na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, s novou výší 
nájemného 6 500,- K�/1 anténa/rok – prodloužení doby nájmu dle d�vodové zprávy bod �. 
1.44.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, pana  
xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 
648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.41.  
 
2. manžel� xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 648/3 
zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.41.  
 
3. spole�nosti A.R.T. 247 s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 124/4 ostatní plocha         
o vým��e 6 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
4. spole�nosti euroAWK s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 487/1 orná p�da o vým��e 
4 m2 v k. ú. Ne�edín, �ásti pozemku parc. �. 513 ostatní plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. Hej�ín, 
�ásti pozemku parc. �. 124/4 ostatní plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, vše 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
5. spole�nosti A.R.T. 247 s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 170/28 orná p�da            
o vým��e 5 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
6. pana xxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �.  22/2  ost. pl. o vým��e 6 978 m2 v k. 
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
  
7. pana xxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �.  380/66 zahrada o vým��e 2 m2  k. ú. 
Hej�ín,  obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
8. paní xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 394/1 orná p�da o vým��e 5 557 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 1004 ost. pl. o vým��e 20 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
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9. pana xxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 85/32 ost. pl. o vým��e 9 m2      v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
10. manžel� xxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl.          o vým��e 30 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl.       o vým��e 
40 m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6.  
 
11. spole�nosti STAVPAG s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 93/20 ostatní plocha        
o vým��e 17 m2 k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.10.  
 
12. spole�nosti AQM s.r.o. o pronájem budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. 
�. st. 1399  zast. pl. o vým��e 2 395 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 13) dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxx a spole�nosti AQM s.r.o. o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná 
stavba s pozemkem parc. �. st. 1399  zast. pl. o vým��e 2 395 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc (objekt �. 13) dle d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
   
2. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 922/9 orná p�da o vým��e      411 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14.  
 
3. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 790 ost. pl o vým��e 220 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
4. žádosti spole�nosti Horstav Olomouc, spol. s r.o. o odprodej pozemku parc. �. 648/3 
zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.41.  
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 
648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.41.  
 
6. žádosti manžel� xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. 
�. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.41.  
 
7. žádosti paní xxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod programu 
4, bod 9 ve v�ci nevyhov�ní žádosti paní xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1998 ost. 
pl. o vým��e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.43. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 394/1 orná p�da o vým��e       5 557 
m2 a �ásti pozemku parc. �. 1004 ost. pl. o vým��e 20 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
9. žádosti spole�nosti Htech cz s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1672/4 orná p�da 
(dle GP parc. �. 1672/4 �ást „a“) o vým��e 223 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 85/32 ost. pl. o vým��e 9 m2 v 
k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
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11. žádosti manžel� xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl. o vým��e 30 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl. o vým��e 40 
m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6.  
 
12. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl. o vým��e 30 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl. o vým��e 40 m2 v 
k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7.  
 
13. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl. o vým��e    30 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl. o vým��e 30 
m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8.  
 
14. žádosti manžel� xxxxxxxxxo odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/30 ost. pl. o vým��e  
15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
15. žádosti spole�nosti STAVPAG s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 93/20 ostatní 
plocha o vým��e 17 m2 k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4.10.  
  
16. žádosti spole�nosti Debus Information Technology s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 480/4 ostatní plocha o vým��e 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.11. 
 
17. žádosti manžel� xxxxxxxxx o  odprodej pozemku parc. �. 611/3 zahrada o vým��e 1 761 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.18.  
 
18. žádosti spole�nosti STAVBY A BARVY MORAVA, s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 917 
o vým��e 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
 
4. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. a nádvo�í     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc pronajatého panu xxxxxxxxx smlouvou o nájmu �. 
MAJPRAV/6839/d/2000/Ge ze dne 2. 4. 2001 dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemku parc. �. 922/9 orná p�da o vým��e 
411 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc pronajatý spole�nosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. 
a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/281/2002/Pl, kterým dojde k úprav� 
p�edm�tu nájmu a výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemku parc. �. 1300/7 orná p�da o vým��e 
704 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc pronajatý spole�nosti FADRO, spol. s r. o. a uzav�ít 
dodatek ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/26/2002/Pl, kterým dojde k úprav� p�edm�tu 
nájmu a výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru životního prost�edí uzav�ít dodatek ke Smlouv� k zajišt�ní pé�e o parky, rozárium a 
botanickou zahradu ve m�st� Olomouci uzav�ené mezi statutárním m�stem Olomouc a 
spole�ností Výstavišt�m Flora Olomouc, a.s. ze dne 29. 1. 2008, ve kterém dojde ke zúžení 
pozemk�, na nichž jsou zajiš�ovány �innosti pro statutární m�sto Olomouce o �ásti pozemk�  
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parc. �. 102/13 zahrada o vým��e cca 1 372 m2 a parc. �. 102/3 ostatní plocha o vým��e cca 
3 229 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  a k úprav� rozsahu prací a cen za 
údržbu ploch dle d�vodové zprávy bod �. 1.36. 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
6. bere na v�domí 
zm�nu subjektu nájemce nebytového prostoru Svatoplukova 11, Olomouc ze spole�nosti  
Eurotel Praha, spol. s r.o. na spole�nost �ESKÝ TELECOM a.s. a ze spole�nosti �ESKÝ 
TELECOM a.s. na spole�nost Telefónica 02 Czech Republic a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
3.3. 
 
7. vyhovuje žádosti 
1. spole�nosti SMART Comp. a.s. a souhlasí s výstavbou optické telekomunika�ní sít� 
NETBOX v domech vlastn�ných statutárním m�stem Olomouc za cenu 3.000,- 
K�/rok/budovu na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou dle d�vodové zprávy bod �. 
3.4.  
 
2. xxxxxxxxx o souhlas s podnájmem garáže o vým��e 17,30 m2 ,v dom� Na Trati �. 80 �.p. 
217 na pozemku parc. �. 251/1 st.pl. v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc na dobu ur�itou jednoho 
roku pro xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
  
3. pana xxxxxxxxx a souhlasí s ukon�ením �ásti p�edm�tu nájmu - prostor o vým��e 32,10 
m2 ve vstupní hale domu Dolní nám�stí �.or. 38, �.p. 27, na pozemku parc. �. 450/1,    v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.6.  
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. výkup objektu �. p. 385 s pozemkem parc. �. st. 393 zast. pl. o vým��e 77 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši 350 000,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.5.  
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 1721/3 o vým��e    
30 m2 a parc. �. 1721/32 o vým��e 59 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se spole�ností GRM Systems s.r.o. p�i kupní cen� ve výši 300,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
3. odprodej pozemku parc. �. 834/17 ostat. pl. o vým��e 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o. za kupní cenu ve výši      
35 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.13.  
 
4. odprodej pozemku parc. �. 636 ostat. pl. o vým��e 862 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  565 613,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.14.  
 
5. odprodej pozemk� 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 pozemku 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. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
6. odprodej objektu garáže bez �p/�e s �ástí pozemku parc. �. st. 1071 (dle GP parc. �. 
1071/1) zast. pl. a nádvo�í o vým��e 219 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti 
CZ servis, v. o. s. za kupní cenu ve výši 406 530,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
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7. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. o 
vým��e 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s. 
p�i kupní cen� ve výši 500,- K�/m2 + náklady ve výši 1 600,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.17. 
 
8. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �.  611/3 zahrada o vým��e 
700 m2 (�ást A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxx , manžely 
xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxx, panem xxxxxxxxx, panem xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 600,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
 
9. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 611/3 zahrada o vým��e 
840 m2 (�ást B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxx , manžely 
xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxx, panem xxxxxxxxx, panem xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 600,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
 
10. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku  parc. �. 917 o vým��e 492 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, panem xxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 950,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
                                     
11. odprodej pozemk� 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 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 210,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.21. 
 
12. odprodej pozemku parc. �. st. 1203/4 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11 900,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.22. 
 
13. odprodej pozemk� parc. �.  979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 130 540,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.23. 
 
14. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemku parc. �. 273/1 ost. pl.          
o vým��e 12 m2 v  k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství vlastník� Na Vozovce 
861/40, 862/42, Olomouc - Nová Ulice p�i kupní cen� ve výši 750,- K�/m2 dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.24.  
 
15. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 305 orná p�da o vým��e 967 m2 v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
16. uzav�ení smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 622/8 zahrada   
1 063 m2, parc. �. 622/7 travní porost o vým��e 319 m2, parc. �. 622/6 zahrada o vým��e    
72 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �. 775/2 orná p�da o vým��e 1 209 m2        
a parc. �. 779/1 ostatní plocha o vým��e 292 m2, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemk�  parc. �. 373/3 orná p�da              
o vým��e 11 m2, parc. �. 373/4 orná p�da o vým��e 154 m2, parc. �. 385/2 orná p�da           
o vým��e 70 m2 a parc. �. 329/3 zahrada o vým��e 1 772 m2, vše v k. ú. Nové Sady             
u Olomouce, parc. �. 775/10 orná p�da o vým��e 367 m2, parc. �. 779/13 ostatní plocha       
o vým��e 581 m2, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Povodí 
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Moravy, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 4.27. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 1070/70 orná p�da o vým��e 3764 m2, 
dot�ená plocha 416 m2 (dle GP �. 1018-141/2008 nové parc.�. 1070/100 a parc.�. 1070/101) 
a �ást pozemku parc.�. 910/18 orná p�da o vým��e 6599 m2, dot�ená �ást 330 m2 (dle GP 
�. 960-132.36/2007 nové parc.�. 2008/22), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 622 ve vlastnictví xxxxxxxxx  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 
�. 1 d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 1070/72  orná p�da o vým��e 4060 m2, 
dot�ená �ást 1754 m2 (dle GP �. 1017-137/2008 nové parc.�. 1070/98 a parc.�. 1070/99),    
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 981 v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxx (id. 1/2) za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 2 
d�vodové zprávy 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
provedení úhrady dan� z p�evodu nemovitosti v souvislosti s uzav�ením kupní smlouvy          
k pozemk�m nové parc. �. 2008/13,  2007/17 a 539/41 v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc (nyní v SJM xxxxxxxxx), dle bodu �. 3 d�vodové zprávy. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/10 orná p�da o vým��e 4808 m2, 
dot�ená plocha 306 m2 (dle GP �. 960-132.32/2007 jako parc.�. 2008/15) v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 191 ve vlastnictví xxxxxxxxx za pozemky parc.�. 
910/21 orná p�da o vým��e 785 m2 a parc.�. 894/70 ostatní plocha             o vým��e 80 m2, 
vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu. To vše dle bodu �. 4 d�vodové 
zprávy 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 20. 6. 2006, bod 4.1, usnesení �. 5 ve v�ci 
uzav�ení sm�nné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.�. 747 ostatní plocha               
o vým��e 2219 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 2219 
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxx za �ást pozemku parc.�. 684 lesní pozemek o vým��e 66151 m2, dot�ená plocha 
cca 927 m2, k.ú. Lošov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001                        u 
Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc bez cenového doplatku 
a 
schválit uzav�ení sm�nné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.�. 747 ostatní plocha 
o vým��e 2219 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 2219 
ve vlastnictví xxxxxxxxx za �ást pozemku parc.�. 684 lesní pozemek o vým��e 66151 m2, 
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dot�ená plocha 927 m2 (dle GP �. 495-424/2006 nové parc.�. 684/2) a pozemek parc.�. 885 
orná p�da o vým��e 8630 m2, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 
10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu ve spojení 
s majetkovým vypo�ádáním dle d�vodové zprávy. 
Sou�ástí sm�nné smlouvy bude ujednání o z�ízení p�edkupního práva ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouc pro p�ípad, že by xxxxxxxxx zamýšlel úplatn� �i bezúplatn� 
zcizit pozemek parc.�. 684/2 nebo parc.�. 885, vše v k.ú. Lošov, nebo jejich �ást. P�edkupní 
právo bude sjednáno jako právo v�cné. 
To vše dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene, 
odpovídajícího právu umíst�ní p�eložky NTL plynovodu DN 200 v�etn� p�íslušenství              
v pozemcích parc.�. 213 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-m�sto a parc.�. 406/21 ostatní 
plocha v k.ú. Hodolany. LV �. 10001 a na most� nacházejícím se na t�chto pozemcích, vše 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s.r.o. Smlouva 
o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 3 m�síc� ode dne nabytí právní moci 
kolauda�ního souhlasu na stavbu „Stavební úpravy mostu p�es �eku Byst�ici v Olomouci, 
Jeremenkova ul.“, org. 4735. To vše dle bodu �. 6 d�vodové zprávy 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemek 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 
xxxxxxxxx (id. 1/4), xxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxx (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 �. 7 d�vodové zprávy 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást 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 xxxxxxxxx (id. 1/4), xxxxxxxxx (id. 3/32), xxxxxxxxx 
(id. 3/16), xxxxxxxxx (id. 6/16) a xxxxxxxxx (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 
�. 8 d�vodové zprávy 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky 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 xxxxxxxx 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 
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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 �. 9 d�vodové zprávy 
 
11. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti K – stav stavební a.s. o pronájem pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e   
328 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 5 887 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, 
dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
12. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. o pronájem pozemk� parc. �. 377/77 
o vým��e 328 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 5 887 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti K – stav stavební a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e    
328 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 5 887 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, 
dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 
o vým��e 328 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 5 887 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
15. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti Reala consulting s.r.o. o pronájem pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e 
328 m2, parc. �. 377/83 o vým��e 3 324, parc. �. 377/84 o vým��e 789 m2, parc. �. 377/86     
o vým��e 5 887 m2, parc. �. 361 o vým��e 480 m2, vše orná p�da a parc. �. 360/2 zahrada   
o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti Reala consulting s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e   
328 m2, parc. �. 377/83 o vým��e 3 324, parc. �. 377/84 o vým��e 789 m2, parc. �. 377/86    
o vým��e 5 887 m2, parc. �. 361 o vým��e 480 m2, vše orná p�da a parc. �. 360/2 zahrada    
o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
17. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 377/84 orná p�da o vým��e 789 m2 v 
k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 377/84 orná p�da o vým��e 789 m2 v 
k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 360/3 orná p�da o vým��e 595 m2, 
parc. �. 360/10 orná p�da o vým��e 99 m2 a �ást pozemku parc. �.  360/9 orná p�da o 
vým��e 14 m2 vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 25. 2. 1999  bod programu  6 bod 56 ve v�ci schválení 
uzav�ení smluv schválit uzav�ení smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky 
parc.�. 360/3, 360/9 , vše role o celkové vým��e 845 m2 s panem xxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 169.000,-K�, parc.�. 360/6 role o vým��e 588 m2 s panem xxxxxxxxx za kupní  cenu ve 
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výši 117.600,-.K� a parc.�. 360/4 role o vým��e 588 m2   s panem xxxxxxxxx za  kupní cenu 
ve výši 117.600,-K�, vše v k. ú. Týne�ek. (Žadatelé na výzvy z roku 1999 k uzav�ení smluv 
nereagovali.). To vše dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 360/6 orná p�da o vým��e 588 m2     a 
parc. �. 360/7 orná p�da o vým��e 571 m2 vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 
10 d�vodové zprávy 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�ností MORAVOINVEST CZ spol. s r. o. a NOVOINVEST plus spol. s r. o.         
o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e 328 m2, parc. �.  377/86 o vým��e 5887 m2,  
parc. �. 361 o vým��e 480 m2, parc. �. 377/83 o vým��e 3324m2, parc. �. 377/84 o vým��e 
789 m2, parc. �. 360/10 o vým��e 99 m2, parc. �. 360/3 o vým��e 595 m2, parc. �. 360/4       
o vým��e 588 m2, parc. �. 360/5 o vým��e 588 m2, parc. �. 360/6 o vým��e 588 m2, parc. �. 
360/7 o vým��e 571 m2, parc. �. 360/8 o vým��e 415 m2, parc. �. 360/2 o vým��e 769 m2, 
parc. �. 360/1 o vým��e 1035 m2 a �ást pozemku parc. �. 362/1 o vým��e 945 m2, vše orná 
p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc. To vše dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
23. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. o pronájem pozemku a �ásti pozemk� parc. �. 
377/77 o vým��e 103 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 1293 m2, vše orná p�da v k. ú. 
Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. o odprodej �ásti pozemk� parc. �. 377/77         
o vým��e 103 m2 a parc. �.  377/86 o vým��e 1293 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc, dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
25. revokuje 
�ást usnesení Rady m�sta ze dne 29. 1. 2008  bod 2.2, usnesení �. 4 ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene umíst�ní rozvod� NN   
v souvislosti s investi�ní akcí „Úpravy p�ednádražního prostoru v Olomouci – IV. a V. etapa“, 
org. 4194, a to na pozemcích parc.�. 861/1 ostatní plocha, parc.�. 624/3 ostatní plocha, 
parc.�. 624/38 ostatní plocha, parc.�. 938/37 ostatní plocha, parc.�. 624/42 ostatní plocha, 
parc.�. 624/26 ostatní plocha, parc.�. 404/4 ostatní plocha a parc.�. 404/8 ostatní plocha, vše 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. Smlouva              
o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 5 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí, 
a  
schvaluje uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní 
rozvod� NN a VN v souvislosti s investi�ní akcí „Úpravy p�ednádražního prostoru v Olomouci 
– IV.  etapa“, org. 4194, a to na pozemcích parc.�. 861/1 ostatní plocha, parc.�. 624/3 ostatní 
plocha, parc.�. 624/38 ostatní plocha, parc.�. 938/37 ostatní plocha, parc.�. 624/42 ostatní 
plocha, parc.�. 624/26 ostatní plocha, parc.�. 404/4 ostatní plocha a parc.�. 404/8 ostatní 
plocha, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s., spolu s právem 
p�ístupu a p�íjezdu za ú�elem jejich oprav, údržby, zm�n a odstran�ní, za úplatu ve výši 
500,-K�. 
To vše dle bodu �. 11 dodatku d�vodové zprávy 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc.�.  509/13 orná p�da o vým��e 554 m2, parc.�. 
782/1 orná p�da o vým��e 1127 m2, parc.�. 782/8 orná p�da o vým��e 426 m2, parc.�.  
782/11 orná p�da o vým��e 796 m2 a parc.�. 539/25 orná p�da o vým��e 790 m2, vše v k.ú. 
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Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 821 ve vlastnictví xxxxxxxxx za 
kupní cenu 800,-K�/m2, 
a uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 539/34 orná p�da o vým��e 759 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 859 ve spole�ném jm�ní manžel� 
xxxxxxxx za kupní cenu 800,-K�/m2 
To vše dle bodu �. 12 dodatku d�vodové zprávy 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc.�.  1918/3 ostatní plocha o vým��e 74 m2 a parc.�. 
1949/2 ostatní plocha o vým��e 38 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je 
vše zapsáno na LV �. 728 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxx (id. 
1/2), za kupní cenu celkem ve výši 75.000,-K�. To vše dle bodu �. 13 dodatku d�vodové 
zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 837- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Oprava komunikací“ archivní �íslo 837. 
 
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 Mgr. Svatopluka Š�udlíka k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 846- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Bezbariérové úpravy komunikací – trasa 
CH a I“ archivní �íslo 846. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání 
obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
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3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 847 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Výstavišt� Flora Olomouc- zpracování 
PD“ archivní �íslo 847. 
2) Variantu 2 ve zp�sobu stanovení nabídkové ceny. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 840 – zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení  a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Rekonstrukce stoky EX- ul. Šubova“ 
archivní �íslo 840. 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
c) uzav�ení mandátní smlouvy s RTS a.s. na provedení zadávacího �ízení archivní �íslo 840. 
 
2. ustavuje 
a) komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) hodnotící komisi v�etn� náhradník� ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
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8 Ve�ejná zakázka �. 844 – zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení  a podmínky zadávacího �ízení s názvem „�OV – postupná obm�na 
technologického za�ízení“ archivní �íslo 844. 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) hodnotící komisi v�etn� náhradník� ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
 
 
 
9 Ve�ejná zakázka �.836 – ukon�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem „ZŠ 
Rož�avská - st�ešní konstrukce“ archivní �íslo 836  uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. vylu�uje 
a)v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci       
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
b)v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, jejichž nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 5. 
 
 
 
10 Ve�ejná zakázka �. 819- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s  „Bytové 
družstvo Jiráskova – rekonstrukce st�ech“ archivní �íslo 819  uchaze�i dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
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zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 6. 
 
 
 
11 Ve�ejná zakázka �. 839 – zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „Ekonomické a organiza�ní poradenství“ archivní �íslo 
839 uchaze�i dle návrhu komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 3. 7. 
 
 
 
12 Ve�ejná zakázka �.841 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Celková oprava lesní cesty Horecká“ 
archivní �íslo 841. 
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. 8. 
 
 
 
13 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Hole�kova 9, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 64, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 66, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxx v DPS Politických v�z�� 4, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
vy�azení žádosti z evidence žadatel� o nájem bytu v DPS pana xxxxxxxxx, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
8. neschvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního ur�ení pro p�ijetí žádosti 
pana xxxxxxxxx, dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
14 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem �ásti pozemku parc. �. 390/9, zahrada, o vým��e 69,50 m2, a �ásti pozemku  parc. 
�. 390/9, zahrada, o vým��e 10,92 m2 , vše k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, jak 
je vyzna�eno na snímku katastrální mapy, s ú�elem nájmu užívání zeleninové zahrádky, na 
dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, za nájemné 5,-K�/m2/rok, dle d�vodové 
zprávy bod 1.1 
 
3. schvaluje 
pronájem �ásti pozemku parc. �. 390/9, zahrada, o vým��e 11,96 m2, a �ásti pozemku parc. 
�. 390/9, zahrada, a vým��e 15,98 m2, vše k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, jak 
je vyzna�eno na snímku katastrální mapy, s ú�elem nájmu užívání zeleninové zahrádky, na 
dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, za nájemné 5,-K�/m2/rok, dle d�vodové 
zprávy bod 1.2 
 
4. schvaluje 
pronájem �ásti pozemku parc. �. 607/28, zahrada, o vým��e 180,00 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, jak je vyzna�eno na snímku katastrální mapy,               s 
ú�elem nájmu užívání zeleninové zahrádky, na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní 
lh�tou, za nájemné 5,-K�/m2/rok, dle d�vodové zprávy bod 1.3 
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5. schvaluje 
pronájem pozemku parc. �. 614/7, zahrada, o vým��e 355 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Hálkova 436/13, ú�el nájmu užívání 
klidového zázemí domu, doba nájmu neur�itá s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, nájemné 5,-
K�/m2/rok, dle d�vodové zprávy bod 1.4 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 281, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 392 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideálních 11/20 do SJM 
manžel�m xxxxxxxxx za kupní cenu 41.835,- K� a ideálních 9/20 xxxxxxxxx za kupní cenu 
34.229,- K�, kupní cena celkem 76.064,- K�, z toho pozemek 75.264,- K� a náklady 800,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 373, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 206 m2, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 
do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu 24.148,- K� a ideální 1/2 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu 
24.147,- K�, kupní cena celkem 48.295,- K�, z toho pozemek  45.320,- K� a náklady 2.975,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 1.6 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 225, zahrada, o vým��e 248 m2, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/4 Bc. xxxxxxxxx za kupní cenu 40.925,- K�, ideální 1/4 xxxxxxxxx 
za kupní cenu 40.925,- K�, ideální 1/4 xxxxxxxxx za kupní cenu 40.925,- K�,  ideální 1/4 
spole�nosti DECOMDENA s. r. o. za kupní cenu 40.925,- K�, kupní cena celkem 163.700,- 
K�, z toho pozemek 161.200,- K� a náklady 2.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své  usnesení  ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 7, ve v�ci prodeje pozemku  parc. �. 418/7, 
zahrada, o vým��e 220 m2, a pozemku parc. �. 414/36, zahrada, o vým��e 610 m2, vše        
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek dom� �. 926/927 
Neumannova 5 a 7, Olomouc-Hodolany, za kupní cenu celkem 524.315,- K�, z toho 
pozemek �. 418/7 za 136.400,- K�, pozemek �. 414/36 za 378.200,- K�, venkovní úpravy 
1.975,- K�, trvalé porosty 4.765,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 418/7, ostatní plocha, o vým��e 220 m2, a pozemku parc. �. 414/36, 
zahrada, o vým��e 610 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� 
jednotek dom�  �. 926/927 Neumannova 5 a 7, Olomouc-Hodolany, za kupní cenu celkem 
524.315,- K�, z toho pozemek �. 418/7 za 136.400,- K�, pozemek �. 414/36 za 378.200,- K�, 
venkovní úpravy 1.975,- K�, trvalé porosty 4.765,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.8 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
dodate�né žádosti manžel� xxxxxxxxx ve v�ci odkoupení �ásti pozemku parc. �. 841, 
zahrada, o vým��e 2,25 m2 (dle jejich ozna�ení v žádosti pozemek F), v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.9 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 841, zahrada, o vým��e 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle geometrického plánu �. 1506-111/2008, který rozd�luje pozemek na jednotlivé díly pod 
novým ozna�ením: 
1) pozemek parc. �. 841/1, zahrada, o vým��e 433 m2, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/3 xxxxxxxxx za kupní cenu 113.834,- K�, ideální 1/3 do SJM 
manžel�m xxxxxxxxx za kupní cenu 113.833,- K� a ideální 1/3  do SJM manžel�m xxxxxxxx  
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za kupní cenu 113.833,- K�, kupní cena celkem 341.500,- K�, z toho pozemek 340.000,- K� 
a náklady 1.500,- K�. 
2) pozemek parc. �. 841/2, zahrada, o vým��e 32 m2, panu xxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
25.000,- K�, z toho pozemek 24.000,- K� a náklady 1.000,- K�. 
3) pozemek parc. �. 841/3, zahrada, o vým��e 174 m2, panu xxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 131.500,- K�, z toho pozemek 130.500,- K� a náklady 1.000,- K�. 
4) pozemek parc. �. 841/4, zahrada, o vým��e 174 m2, do SJM xxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 131.500,- K�, z toho pozemek 130.500,- K� a náklady 1.000,- K�. 
5) pozemek parc. �. 841/5, zahrada, o vým��e 174 m2, do SJM xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 131.500,- K�, z toho pozemek 130.500,- K� a náklady 1.000,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.9 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení  ze dne 11. 12. 2006, bod 7, �ást 5, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 93/143, 
ostatní plocha, o vým��e 1.620 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 196/7 v Olomouci, 
Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 197/9, v Olomouci a Spole�enství 
vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 274/11 v Olomouci, každému jednou ideální t�etinou 
za kupní cenu celkem  304.022,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.10 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, o vým��e 1.620 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to Spole�enství vlastník� 
jednotek pro d�m Charkovská 197/9 v Olomouci podíl ideálních 16/32 za kupní cenu 
375.611,- K�, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 274/11 v Olomouci podíl 
ideálních 12/32 za kupní cenu 281.707,- K�, paní xxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 
23.476,- K�, do SJM manžel�m xxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 23.476,- K�, do 
SJM manžel�m xxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 23.476,- K�, do SJM manžel�m 
xxxxxxxxx podíl 1/32 za 23.476,- K�, kupní cena celkem 751.222,- K�, z toho pozemek 
745.200,- K� a náklady 6.022,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.10 
 
15. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 49/15, zahrada, o vým��e 416 m2, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.11 
 
16. schvaluje 
zám�r prodat �ást pozemku parc. �. 511, ostatní plocha, dle geometrického plánu �. 955-
138/2008 pod novým ozna�ením parc. �. 511/2, ostatní plocha, o vým��e 126 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.12 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej  bytové jednotky �. 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, oprávn�nému nájemci panu xxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 944.900,- K�, z toho za jednotku 927.020,- K�, pozemek 10.880,- K�  a 
náklady 7.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.2 
 
18. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na budov� �. p. 411, 415 (t�. Svobody 27, Švédská 12) stojící na 
pozemku parc. �. st. 377/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc, s tím, že obsahem tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržba a 
oprava t�chto technických za�ízení ve�ejného osv�tlení: 3 ks typizované sk�ín� RVOO, ve 
spodní �ásti RVOO umíst�né kabely v chráni�ce pod fasádou, 2 ks sk�ín� acidur, 2 ks 
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napájecích kabel� svítidel, 2 ks svítidel umíst�né na fasád� budovy �. p. 411, 415 stojící na 
pozemku parc. �. st. 377/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti Technické služby m�sta Olomouce, a. s., dle d�vodové 
zprávy bod 2.3 
 
19. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na budov� �. p. 47 (Lafayettova  9) stojící na pozemku parc. �. st. 472, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 365 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, s 
tím, že obsahem tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržba a oprava t�chto 
technických za�ízení ve�ejného osv�tlení el. sk�í�, kabely umíst�né pod fasádou na budov� 
�. p. 47 (Lafayettova  9) stojící na pozemku parc. �. st. 472, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 365 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti 
Technické služby m�sta Olomouce, a. s., dle d�vodové zprávy bod 2.3 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 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 xxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
2.486.545,- K�, z toho za jednotku 2.291.832,- K�, za pozemek 188.168,- K�, náklady 
6.545,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxx ve v�ci odkoupení bytové jednotky  �.  308/4 v dom� �. p. 308, 309, 
310 (Ovesná 17, 19, 21) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810  na spole�ných 
�ástech domu �. p. 308, 309, 310   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810 na 
pozemku parc. �. st. 409, 410, 411, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 3.2 
 
22. bere na v�domí 
informaci Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových Praha, odbor odlou�ené 
pracovišt� Olomouc o vyhlášení výb�rového �ízení na prodej bytové jednotky �. 962/61         
v dom� �. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801  na 
spole�ných �ástech domu �. p. 962   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na 
pozemku parc. �. st. 1147, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.1 
 
23. nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� jednotek Ladova 23, 25, 27 ve v�ci odstran�ní zídky a valu, 
které jsou umíst�ny na pozemcích parc. �. 508 a parc. �. 432/28, v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, a jsou stejn� jako tyto pozemky ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 4.2 
 
24. schvaluje 
uznání faktur, dle d�vodové zprávy bod 4.3 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
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15 Prodej dom� - dokon�ení prodeje n�kterých budov 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit orgán�m m�sta k projednání podklady pro prodej budovy 
t�. Svobody 27 – Švédská 12 dle varianty E d�vodové zprávy a záv�r� diskuse dle d�vodové 
zprávy bod 1.1 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha            
a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, xxxxxxxxx, bez 
provedení stavebního odd�lení od budovy Riegrova 22, za kupní cenu ve výši celkem 
23.023.443,- K�, z toho  budova 19 833 680,- K�, pozemek 3 166 320,- K�, náklady 23.443,- 
K�, s tím že tento prodej budovy Riegrova 24 bude kompenzací za to, že xxxxxxxx           (a 
u n�kterých pozemk� xxxxxxxxx sou�asn� s jeho manželkou – podle zápisu vlastnického 
práva v katastru nemovitostí) prodá statutárnímu m�stu Olomouc pozemky          v  k. ú. 
Chválkovice, které jsou dot�eny výstavbou kanalizace v rámci projektu Fond soudržnosti – II. 
etapa, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
z�ízení v�cného b�emene umíst�ní, užívání a p�ístupu za ú�elem údržby, opravy nouzového 
požárního únikového schodišt� v p�ípadech ohrožení života a zdraví osob, a to nouzového 
požárního únikového schodišt� umíst�ného na st�n� budovy �. p. 381 (Riegrova 22) na 
pozemku parc. �. st. 359 a na pozemku parc. �.  st.  358, zastav�ná plocha a nádvo�í, když 
toto schodišt� vede z 2. nadzemního podlaží budovy �. p. 381 (Riegrova 22) na pozemek 
parc. �. st. 358, a v�cného b�emene pr�chodu budovou �. p. 382 (Riegrova 24) v p�ípadech 
ohrožení života �i zdraví osob v budov� �. p. 381 (Riegrova 22) ve prosp�ch vlastníka 
budovy �. p. 381 (Riegrova 22), vše k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, dle snímku 
katastrální mapy, který je p�ílohou �. 4  této d�vodové zprávy bod 1.2 
 
5. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy za�ízení 
ve�ejného osv�tlení na budov� �. p. 382 (Riegrova 24) stojící na pozemku parc. �. st. 358, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, s tím, že obsahem 
tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, provozování, údržba a oprava t�chto technických 
za�ízení ve�ejného osv�tlení: RVO sk�í� s p�ívodními kabely a odvodním kabelem ke sv�tlu 
umíst�né pod fasádou, konzole a kotevní lano se svítidlem umíst�né na budov� �. p. 382 
stojící na pozemku parc. �. st. 358, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti Technické služby m�sta Olomouce, a. s., dle d�vodové 
zprávy bod 1.2. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, o odprodej byt� v 
budov� �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxx, spole�nosti ROCO CAPITAL s.r.o., spole�nosti POTYLA s.r.o., 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, spole�nosti ANAG, spol. 
s r.o., xxxxxxxxx (Impact UK), xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, spole�nosti City Retail 
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Properties s. r. o. a manžel� xxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 382 (Riegrova 24) s 
pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru – skladu v 1. PP             v budov� �. p. 
382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha a nádvo�í,   o vým��e 632 
m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxx o odprodej nebytových prostor – dvou prodejen sportovního textilu a obuvi 
v budov� �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit prodej budovy �. p. 111 (Litovelská 1) s pozemkem parc. 
�. st. 138/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1001 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, po jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným 
nájemc�m byt� a nebytových prostor za kupní ceny vypo�tené dle varianty B d�vodové 
zprávy a p�ílohy �. 8 dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit orgán�m m�sta k projednání podklady pro prodej budovy 
�. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) s pozemkem parc. �. st. 558, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
o vým��e 386 m2, a s pozemkem parc. �. st. 559, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e    
383 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou neve�ejné dražby mezi nájemci 
budovy Hrn�í�ská 38, 38a dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. revokuje 
své usnesení ze dne 25. 03. 2008, bod 7, �ást  5, ve v�ci schválených kupních cen bytových 
a nebytových jednotek v dom� nám. Národních Hrdin� 4, Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
1.5. 
 
13. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit orgán�m m�sta k projednání podklady pro prodej budovy 
nám. Národních Hrdin� 4 po jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, dle 
záv�r� diskuse a dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 20, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 727 (Voskovcova 2) a pozemek parc. �. st. 802, zastav�ná plocha a nádvo�í,      
o vým��e 453 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit ponechání 
budovy �. p. 727 (Voskovcova 2) a pozemku parc. �. st. 802, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 453 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem všech žadatel� o odkup budovy �. p. 727 (Voskovcova 2) a pozemku parc. �. st. 
802, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a nevyhov�t 
všem žádostem o odkup byt� v budov� �. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. �. st. 
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802, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 20, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 726 (Voskovcova 4) a pozemek parc. �. st. 801, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit ponechání 
budovy �. p. 726 (Voskovcova 4) a pozemku parc. �. st. 801, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem všech žadatel� o odkup budovy �. p. 726 (Voskovcova 4) a pozemku parc. �. st. 
801, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a nevyhov�t 
všem žádostem o odkup byt� v budov� �. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. �. st. 
801, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 20, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 722 (Voskovcova 6) a pozemek parc. �. st. 800, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit ponechání 
budovy �. p. 722 (Voskovcova 6) a pozemku parc. �. st. 800, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem všech žadatel� o odkup budovy �. p. 722 (Voskovcova 6) a pozemku parc. �. st. 
800, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a nevyhov�t 
všem žádostem o odkup byt� v budov� �. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. �. st. 
800, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
požadavku petent� petice „Za zajišt�ní neznevýhod�ujících podmínek pro všechny ob�any 
m�sta Olomouce p�i odprodeji m�stských dom� a byt�“, kterou petenti žádali o odkup budov 
�. p. 727, 726, 722 (Voskovcova 2, 4, 6), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,         
a budovy �. p. 627 (t�. Míru 135), k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, za podmínek dle Pravidel 
p�evodu n�kterých nemovitostí z majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové 
zprávy bod 1.9. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� byt� v budovách Hn�votínská 11, 13, 15 o odprodej budovy �. p. 189 
(Hn�votínská 11) na pozemku parc. �. st. 1961, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e       
248 m2, budovy �. p. 190 (Hn�votínská 13) na pozemku parc. �. st. 1962, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 254 m2 a budovy �. p.  191 (Hn�votínská 15) na pozemku parc. �. st. 
1963, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej bytu �. 6 v budov� �. p. 65 (Gorazdovo nám. 3a, 3) na 
pozemku parc. �. st. 62, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 824 m2, vše   v  k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
trvat na svém usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 68, ve v�ci prodeje domu �. p. 452, 
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453 (8. kv�tna  12,  14) s pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. 
Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemc�m do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu 
celkem ve výši 10,014.131,- K�, a to podíl 1261/6718 firm� Pramos, spol.s r.o. za kupní cenu 
ve výši 3,300.000,- K�, podíl 1209/6718 Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje za 
kupní cenu ve výši 1,200.000,- K�, podíl 883/6718 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
920.665,- K�, podíl 966/6718 do SJM manžel�m xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1,007.206,- K�, podíl 1420/6718 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,480.572,- K�, podíl 
494/6718 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,600.000,- K�, podíl 485/6718 xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 505.688,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� domu 8. kv�tna 12, 14 o snížení kupní ceny domu �. p. 452, 453 (8. kv�tna  
12,  14) s pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. 
�. st. 349, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 542 (Sokolská 32) s pozemkem parc. �. st. 51, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schválit ponechání budovy 
�. p. 542 (Sokolská  32) a pozemku parc. �. st. 51, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta 
Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem spole�nosti POTYLA s.r.o., spole�nosti CENTRAL PARKING OLOMOUC, s.r.o., 
pana xxxxxxxxx (IMPACT UK) a paní xxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 542 (Sokolská  32) 
a pozemku parc. �. st. 51, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 428 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti �eského �erveného k�íže, Oblastního spolku ��K Olomouc, o odprodej jednotky 
(nebytového prostoru) v budov� �. p. 542 (Sokolská  32) a pozemku parc. �. st. 51, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
28. ukládá 
odboru majetkoprávnímu pokra�ovat v prodeji budovy Ostružnická 32 s pozemkem parc. �. 
st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle dosud p�ijatých usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod 1.14. 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
16 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 - �ást A a �ást B 
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2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
17 Rozpo�tové zm�ny - nekryté požadavky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
 
18 Protipovod�ová opat�ení - související investice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vykrytím pot�ebné �ástky ze soupisu nekrytých požadavk� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
19 Jmenování �editele ZOO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. jmenuje 
do funkce �editele p�ísp�vkové organizace Zoologická zahrada Olomouc pana Dr. Ing. 
Radomíra Habán� dnem 1. 7. 2008 
 
3. ukládá 
ihned informovat o p�ijatém usnesení pana Dr. Ing. Radomíra Habán� 
T: 17. 6. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
20 Vydání souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vydat soubor zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc v upraveném zn�ní 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
 
 
 
 
21 Po�ízení nového územního plánu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
rozhodnout o po�ízení nového územního plánu  
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje p�edložit na jednání ZMO dne 15. 9. 2008  
d�vodovou zprávu k rozhodnutí o po�ízení nového územního plánu  
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
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22 Plan4all 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�istoupení m�sta k projektu Plan4all v rozsahu dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
23 Lokality pro d�tská h�išt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vytipované lokality �. 1 - 12 k umíst�ní d�tského h�išt� 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12. 
 
 
 
24 Drobné rekrea�ní plochy - databáze ur�ená ke zve�ejn�ní na 

web. stránkách m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tiskovému odd�lení OKP  ihned zp�ístupnit ve�ejnosti databázi drobných rekrea�ních ploch 
na webových stránkách m�sta (dle d�vodové zprávy) 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
3. ukládá 
zainteresovaným odbor�m MmOl (podrobn�ji viz d�vodová zpráva) pr�b�žn� aktualizovat 
zve�ejn�né informace 
T: ro�n�  
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13. 
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25 Cenová mapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu k návrhu obecn� závazné vyhlášky o Cenové map� 
stavebních pozemk� na území statutárního m�sta Olomouce (2008/2009) 
 
2. ukládá 
p�edložit návrh obecn� závazné vyhlášky o Cenové map� stavebních pozemk� na území 
statutárního m�sta Olomouce (2008/2009) na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vydat obecn� závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemk� na 
území statutárního m�sta Olomouce (2008/2009) 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 15. 
 
 
 
26 Integrovaný projekt Moravská cyklotrasa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu 
 
3. ukládá 
p�edložit Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu Zastupitelstvu m�sta 
Olomouce dne 15. 9. 2008 ke schválení 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu a uložit primátorovi ji za 
statutární m�sto Olomouc podepsat v termínu dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 16. 
 
 
 
27 Opat�ení z energetických audit� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
po�ízení "Studie proveditelnosti opat�ení z energetických audit�" v�etn� zp�sobu jejího 
financování dle bodu �. 3 d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 17. 
 
 
  
 
28 M�stský program prevence kriminality na rok 2008 - �erpání 

finan�ní rezervy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na �erpání finan�ních prost�edk� z nespecifikované rezervy dle bodu 2 d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpo�tovou zm�nu dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
 
29 Nám�stí Republiky - oprava knihovny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu 3. b) d�vodové zprávy 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
 
30 MDO - pohon požární opony a klimatizace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
další postup dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 21. 
 
 
 
 
31 K�elovská - Svatoplukova , komunikace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o spole�ném postupu zadavatel� dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 22. 
 
 
 
 
32 H�bitov Ne�edín - kanalizace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu �. 1 záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 23. 
 
 
 
 
33 Integrovaný plán rozvoje m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit návrh zónového a tématického plánu rozvoje m�sta 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
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34 Mimo�ádná se� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 25. 
 
 
 
 
35 Pé�e o nov� za�azené pozemky do údržby a o d�eviny  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 26. 
 
 
 
 
36 P�ší zóna Denisova - Peka�ská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zadat zpracování dokumentace na zm�nu dopravního režimu p�ší zóny 
Denisova - Peka�ská dle oblasti Horního nám�stí v�etn� snížení rychlosti a zabezpe�it 
následnou realizaci. 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
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37 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s vyhrazením 3 podélných parkovacích stání pro vozidla Moravské vysoké školy Olomouc 
o.p.s. v ul. Jungmannova dle d�vodové zprávy  bod A) 
 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
38 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 
LEGUÁN v ulici t�.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 44 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, 
Albertova 3d,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 6.6. do 31.12.  v letech 2008 - 2009.     
 
3. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení BAR LA HAVANA v 
ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu  16,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, Široký Brod 132,  
7790 84 Mikulovice,  na dobu  od 6.6. do 31.10.  2008.     
 
4. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení CUKRÁRNA na 
Dolním nám�stí 6. Olomouc, v rozsahu  28 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, Domovina 6,  779 
00 Olomouc,  na dobu  od 6.6. do 31.10.  2008.     
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
39 Svátky písní - parkování autobus� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
vyhov�t žádosti FESTA MUSIKALE v intencích d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
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40 Žádost o slevu jízdného 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhov�ní žádosti Obchodní akademie dle bodu A d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vyhov�ní žádosti �eské asociace Sport pro všechny dle bodu B d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
vyhov�ní žádosti organiza�ního výboru Mistrovství sv�ta v orienta�ním b�hu dle bodu C 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
41 Stanovení termínu a návrh programu 11. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 11. zasedání ZMO: na pond�lí 23. 6. 2008 od 9.00 hodin 
- místo konání 11. zasedání ZMO: Magistrát m�sta Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 11. zasedání ZMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 34. 
 
 
 
42 Žádost �R - Okresního soudu v Olomouci 
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: 35. 
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43 Informace o �innosti kontrolního výboru v I. pololetí 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 36. 
 
 
 
44 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 37. 
 
 
 
45 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 k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 38. 
 
 
 
46 Názvy ulic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle upravené d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
p�edložit navržený název ulice dle upravené d�vodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
navržený název ulice 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
47 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru investic a 

majetkoprávním Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organiza�ní zm�nu v odboru investic a majetkoprávním MmOl dle p�edložené d�vodové 
zprávy s ú�inností od 1. 7. 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 41. 
 
 
 
48 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 3 "Organiza�ního �ádu 

Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie Olomouc" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 3 "Organiza�ního �ádu Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie Olomouc" 
dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 4. 6. 2008 
 
 
 
3. ukládá 
vyhodnotit vydávání koordinovaných stanovisek odborem koncepce a rozvoje  
T: prosinec 2008 
O: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 41. 1. 
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49 Vyú�tování náklad� za zimní údržbu 
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: 42. 
 
 
 
 
50 ZOO Olomouc - energetické hospodá�ství 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zám�rem energetického hospodá�ství dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit RMO návrh smluvních vztah� upravujících úsporné provozování energetického 
hospodá�ství ZOO Olomouc 
T: 5. 8. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 43. 
 
 
 
 
51 Delegování zástupc� SmOl na �lenské sch�ze bytových 

družstev 
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� náhradník�) na �lenské sch�ze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit radou m�sta doporu�ený návrh na delegování zástupc� SmOl (v�etn� náhradník�) 
na �lenské sch�ze bytových družstev na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 44. 
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52 R�zné - mobilní zele� - Horní nám�stí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
umístit mobilní zele� na Horní nám�stí 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


