
 

USNESENÍ 
 

z 52. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 5. 8. 2008 
 
Poznámka:  

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

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

1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení k termínu pln�ní 5.8.2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat pozemek parc. �. 319/4 orná p�da o vým��e 143 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r odprodat pozemek parc. �. 319/5 orná p�da o vým��e 246 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.2. 
 
3. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e cca 391 m2      
a pozemek parc. �. st. 1010 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vým�ra �ásti pozemku parc. �. 1856 bude 
up�esn�na po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
4. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 m2, 
�ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx, a to každému podíl 
ideální 1/2 výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
5. zám�r odprodat objekt garáže bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 1533 zast. pl. a nádvo�í  
o vým��e 34 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
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6. p�edb�žný zám�r vykoupit pozemek parc. �. 998/2 o vým��e 1 901 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 392/2  o vým��e 2158 m2 (dle GP parc. �. 392/40 o vým��e 325 m2, parc. �. 392/39 
o vým��e 1 728 m2, parc. �. 392/41 o vým��e 105 m2), vše orná p�da v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc  z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 575/1 zahrada o vým��e 80 m2 v  k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
8. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 42/2 zahrada o vým��e 140 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.9.  
 
9. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 348/1 orná p�da o vým��e 409 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
10. zám�r pronajmout  pozemek parc. �. st. 413 zast. pl. o vým��e 16 m2 v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.11.   
 
11. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1201/7 zast. pl.  o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
12. zám�r pronajmout  �ást pozemku parc. �. 69/1 ost. pl. o vým��e 93 m2 v k. ú. �ep�ín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
13. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  87/1  orná p�da o vým��e 193 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
14. zám�r pronajmout �ást pozemku 469 orná p�da o vým��e 200 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 88 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 1.16. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 378 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.17. 
 
17. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  46/1 zahrada o vým��e 288 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.18. 
 
18. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 187/1 orná p�da o vým��e 135 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
19. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1729 zahrada o vým��e cca 384 m2    
a pozemku parc. �. st. 916 zast. pl. o vým��e 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxx. Vým�ra �ásti pozemku parc. �. 1729 bude up�esn�na až po 
zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.20. 
 
20. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1729 zahrada o vým��e cca 400 m2    
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vým�ra �ásti 
pozemku parc. �. 1729 bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 
1.21. 
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21. zám�r pronajmout pozemek parc. �.  118/29 zahrada o vým��e 336 m2 v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.22.  
 
22. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  1856 zahrada o vým��e 360 m2 v  k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
23. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 735/26 orná p�da o vým��e 210 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 846/1 ost. pl. o vým��e 119 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
24. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 54,79 m2 v 1. PP v objektu ZŠ Olomouc 
Heyrovského 33, objektu ob�anské vybavenosti �.p. 460 na pozemku parc. �. st. 619             
o vým��e 3 030 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ob�anskému sdružení SK Olomouc Sigma 
MŽ dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
 
25. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 176,29 m2 ve 2. NP v objektu ob�anské 
vybavenosti �.p. 960 (MŠ Jílová 43) na pozemku parc. �. st. 1159 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ob�anskému sdružení PINK p�i nájemném ve výši 15,-, 15,-, 15,-  
K�/m2/rok dle d�vodové zprávy bod �. 1.27. 
 
26. zám�r pronajmout nebytové prostory – p�dní prostory o vým��e 2 m2 v objektu ob�. 
vybavenosti �.p. 15 na pozemku parc. �. 28/1 zast. pl. o vým��e 796 m2, v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc (Základní škola a Mate�ská škola Raisova 1) spole�nosti EMPECOM, s. r. o. 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.28. 
 
27. p�edb�žný zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 463/1 zast. pl. o vým��e 145 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví id. podíl 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, id. podíl 1/4 
xxxxxxxxxxxxxxx a id. podíl 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 464/2 zahrada 
o vým��e 161 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. 
P�esná vým�ra �ásti pozemku parc. �. 463/1 bude up�esn�na až po zpracování GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.29. 
 
28. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 2593/3 lesní poz. o vým��e 167 m2 v k. ú. 
Huzová, obec Huzová dle d�vodové zprávy bod �. 1.30. 
 
29. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 2593/3 lesní poz.               
o vým��e 15 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová dle d�vodové zprávy bod �. 1.30.  
 
30. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 1163/1 zahrada o vým��e              
3 809 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Sportovnímu  klubu Chválkovice a Sboru 
dobrovolných hasi�� Chválkovice dle d�vodové zprávy bod �. 1.31. 
 
31. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 295/5 ostatní plocha o vým��e 2 m2       
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. P�esná vým�ra �ásti 
pozemku bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.32. 
 
32. zám�r pronajmout s následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e 
255 m2 (�ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem výstavby p�ízemního �adového 
rodinného domu se sedlovou st�echou dle d�vodové zprávy bod �. 1.33.  
 
33. zám�r pronajmout s následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e 
313 m2 (�ást B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem výstavby p�ízemního �adového 
rodinného domu se sedlovou st�echou dle d�vodové zprávy bod �. 1.33.  
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34. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 620/1 zahrada o vým��e       
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.34. 
 
35. zám�r odprodat budovu �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl.       
o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) dle d�vodové zprávy bod �. 
1.35.  
 
36. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 602 ostat. pl. o vým��e   
43 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.36. 
37. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 180/1 orná p�da o vým��e      
28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti H O R S T A V 
Olomouc, spol.  s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.37. 
 
38. zám�r odprodat pozemky parc. �. 1201/1 orná p�da o vým��e 373 m2, parc. �. 1201/2 
orná p�da o vým��e 721 m2, parc. �. 1201/3 orná p�da o vým��e 318 m2, parc. �. 1201/4 
orná p�da o vým��e 317 m2, parc. �. 1201/5 orná p�da o vým��e 333 m2, parc. �. 1201/6 
orná p�da o vým��e 285 m2, parc. �. 1201/7 orná p�da o vým��e 350 m2, parc. �. 1201/8 
orná p�da o vým��e 388 m2, parc. �. 1201/9 orná p�da o vým��e 357 m2, parc. �. 1201/10 
orná p�da o vým��e 342 m2, parc. �. 1201/11 orná p�da o vým��e 342 m2, parc. �. 1201/12 
orná p�da o vým��e 366 m2, parc. �. 1201/13 orná p�da o vým��e 744 m2, parc. �. 1201/14 
orná p�da o vým��e 298 m2, parc. �. 1201/15 orná p�da o vým��e 331 m2, parc. �. 1201/16 
orná p�da o vým��e 331 m2, parc. �. 1201/17 orná p�da o vým��e 501 m2, parc. �. 1201/19 
orná p�da o vým��e 226 m2, parc. �. 1201/20 orná p�da o vým��e 433 m2, parc. �. 1201/21 
orná p�da o vým��e 512 m2, parc. �. 1202/1 ostatní plocha o vým��e 127 m2, parc. �. 
1202/2 ostatní plocha o vým��e 143 m2, parc. �. 1202/3 ostatní plocha o vým��e 126 m2, 
parc. �. 1202/4 trvalý travní porost o vým��e 224 m2, parc. �. 1202/5 trvalý travní porost        
o vým��e 695 m2, parc. �. 1202/6 zahrada o vým��e 426 m2, parc. �. 1202/7 zahrada    
o vým��e 124 m2, parc. �. 1202/8 zahrada o vým��e 443 m2, parc. �. 1202/9 zahrada            
o vým��e 623 m2, parc. �. 1202/10 zahrada o vým��e 354 m2, parc. �. 1202/11 zahrada        
o vým��e 419 m2, parc. �. 1202/12 trvalý travní porost o vým��e 1 133 m2, parc. �. 1202/13 
trvalý travní porost o vým��e 282 m2, parc. �. 1203/1 orná p�da o vým��e 5 073 m2, parc. �. 
1203/2 orná p�da o vým��e 2 289 m2, parc. �. 1203/3 orná p�da o vým��e 636 m2 a parc. �. 
1203/4 orná p�da o vým��e 1 744 m2, vše v k. ú. �ernovír, vše obec Olomouc spole�nosti 
Povodí Moravy, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 1.38 
 
39. zám�r darovat pozemky parc. �. 1201/18 orná p�da o vým��e 221 m2 a parc. �. 1202/14 
trvalý travní porost o vým��e 2 352 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc �R - Povodí 
Moravy, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 1.39. 
 
40. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 659/19 ostatní plocha               
o vým��e 186 m2, �ást pozemku parc. �. 652/1 lesní pozemek o vým��e 210 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 779/1 ostatní plocha o vým��e 6 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.40. 
 
41. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1998 ost. pl. o vým��e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx – zm�nu subjektu na stran� nájemce dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.41. 
  
42. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 312/5 ost. pl. (dle GP parc. �. 312/5 díl „a“)            
o vým��e 84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti TOI TOI, sanitární 
systémy, s r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.42. 
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43. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 293/2 trvalý travní porost (dle GP parc. �. 293/4)    
o vým��e 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.43. 
 
44. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1029/8 zahrada o vým��e 71 m2 a �ást pozemku parc. 
�. 1028/7 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1028/7 díl „a“) o vým��e 53 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.44. 
 
45. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 209/2 ost. pl. o vým��e  18 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx za  �ást pozemku  parc. �. 558/2 ost. pl. o 
vým��e  12 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.45. 
 
46. zám�r sm�nit �ásti pozemk� parc. �. 209/3  o vým��e 99 m2, parc. �. 208/3  o vým��e  
215 m2,  parc. �. 207/3  o vým��e  385 m2 a �ást parc. �. 207/2 o vým��e 416 m2, vše ost. 
pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Reala Consulting s. r. o. za �ásti 
pozemk� parc. �. 558/1 o vým��e 621 m2 a parc. �. 557 o vým��e  130 m2, vše ost. pl.          
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.45. 
 
47. vstoupení statutárního m�sta Olomouce do práv a povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy �. 313 N 04/21 uzav�ené na pozemek parc. �. 849/30 orná p�da o vým��e 8 634 m2 
v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.3.  
 
48. dopln�ní smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u výkupu �ásti pozemku parc. �. 84 
ostat. pl. o vým��e 10 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.4. 
 
49. pronájem pozemku parc. �. 83/1 orná p�da o vým��e 328 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.7.  
 
50. rozší�ení subjektu na stran� nájemce u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 401/9 zahrada    
o vým��e 368 m2 a pozemku parc. �. st. 607 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc  o pana xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.8.  
 
51. pronájem �ásti pozemku parc.  �.  447/1 orná p�da o vým��e 100 m2 a �ást pozemku 
parc. � 446/1 orná p�da o vým��e 120 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
52. pronájem �ásti pozemku parc.  �. 67/1 zahrada o vým��e 220 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
53. pronájem �ásti pozemku parc. �. 451/19 ostat. pl. o vým��e 166 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
54. pronájem �ásti pozemku parc. �. 959/7 o vým��e 186 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
624/10 o vým��e 399 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti ZRNO, 
s.r.o. za podmínek odboru životního prost�edí dle d�vodové zprávy bod �. 2.12.   
 
55. poskytnutí jako výp�j�ky pozemky parc. �. 490/4 vodní plocha o vým��e 4798 m2, parc. 
�. 809/191 vodní plocha o vým��e 1251 m2, vše v k. ú. �ernovír, parc. �. 119 vodní plocha     
o vým��e 1272 m2, parc. �. 344 vodní plocha o vým��e 1045 m2, vše v k. ú. Svatý Kope�ek, 
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parc. �. 369/14 vodní plocha o vým��e 1456 m2, v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, parc. �. 247/9 
vodní plocha o vým��e 2849 m2, v k. ú. Ne�edín a parc. �. 249/1 vodní plocha o vým��e 
17017 m2, v k. ú. Radíkov u Olomouce, vše obec Olomouc v�etn� staveb vodních nádrží na 
nich vybudovaných �eskému rybá�skému svazu, místní organizaci Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.13. 
 
56. rozší�ení subjektu na stran� oprávn�ného z v�cného b�emene obsahující právo uložení a 
provozování telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc.  �. 90/33 ost. pl., parc. �. 90/35 
ost. pl. a parc. �. 145/2 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc o �R – 
Ministerstvo vnitra dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
57. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1123/2 ostat. pl. a parc. �. 1124 ostat. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.15. 
 
58. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1123/2 ostat. pl. a parc. 
�. 1124 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
59. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 238/1 ostatní plocha, parc. �. 631/1 ostatní plocha, parc. �. 
238/4 ostatní plocha,  parc. �. 168/18 ostatní plocha, parc. �. 185/8 ostatní plocha a parc. �. 
185/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica  O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
60. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o  z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 238/1 ostatní plocha, parc. �. 
631/1 ostatní plocha, parc. �. 238/4 ostatní plocha,  parc. �. 168/18 ostatní plocha, parc. �. 
185/8 ostatní plocha a parc. �. 185/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Telefónica  O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
61. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo uložení a provozování portálu 
dálni�ního informa�ního systému – datové p�ípojky pro mýtnou bránu na R 35 K�elov – 
Slavonín na pozemcích parc. �. 615/19 ostatní plocha a parc. �. 615/6 ostatní plocha, vše v 
k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
62. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo 
uložení a provozování portálu dálni�ního informa�ního systému – datové p�ípojky pro mýtnou 
bránu na R 35 K�elov – Slavonín na pozemcích parc. �. 615/19 ostatní plocha a parc. �. 
615/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.17.  
 
63. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
zemního vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 254/8 ostat. plocha, parc. �. 257/12 ostat. 
plocha, parc. �. 263/5 ostat. plocha a parc. �. 590/3 ostat. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.18. 
 
64. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo 
uložení a provozování kabelového zemního vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 254/8 
ostat. plocha, parc. �. 257/12 ostat. plocha, parc. �. 263/5 ostat. plocha a parc. �. 590/3 
ostat. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
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a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
65. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelového vedení VN a umíst�ní nového stožáru VN na pozemku parc. �. 1944/1 ostat. 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. 
s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
66. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování zemního kabelového vedení VN a umíst�ní nového stožáru VN na 
pozemku parc. �. 1944/1 ostat. plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
67. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 181/7 ostat. plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
68. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 181/7 ostat. plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.20. 
 
69. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelového vedení na pozemcích parc. �. 2004/1, 2004/2, 2004/7, 311/13, 1721/6, 1721/16, 
1721/17, 1721/18, 1721/19, 308/1, vše ost. pl. a na pozemcích parc. �. 306/17, 1721/36, 
1721/20, vše orná p�da, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
70. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonního kabelového vedení na pozemcích parc. �. 2004/1, 2004/2, 
2004/7, 311/13, 1721/6, 1721/16, 1721/17, 1721/18, 1721/19, 308/1, vše ost. pl. a na 
pozemcích parc. �. 306/17, 1721/36, 1721/20, vše orná p�da, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.21. 
 
71. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kanaliza�ního 
sb�ra�e deš�ových vod na pozemku parc. �. 950/11 orná p�da v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc spole�nosti VGP Park Olomouc a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
72. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kanaliza�ního sb�ra�e deš�ových vod na pozemku parc. �. 950/11 
orná p�da v k. ú. Nemilany, obec Olomouc spole�nosti VGP Park Olomouc a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
  
73. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 636/1, parc. �. 636/4, parc. �. 1068 a parc. �. 636/3, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
74. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 636/1, parc. �. 636/4, parc. 
�. 1068 a parc. �. 636/3, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
75. úplatné z�ízení v�cného  b�emene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1068 ostat. plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 



 8 

prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
76. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného  b�emene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1068 ostat. plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.24. 
 
77. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabel� na pozemcích  parc. �. 762/28 ostat. plocha a parc. �.  762/18 ostat. plocha, vše v k. 
ú. �ernovír, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
78. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabel� na pozemcích  parc. �. 762/28 ostat. plocha a parc. 
�.  762/18 ostat. plocha, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
79. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 784/1 zahrada, parc. �. 785/2 ostat. pl., parc. �. 787/2 
travní porost, parc. �. 789/2 ostat. pl., parc. �. 1463 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc a parc. �. st. 1039 zast. pl., parc. �. st. 1055 zast. pl., parc. �. st. 1056 zast. pl., 
parc. �. st. 1057 zast. pl., parc. �. 996 ostat. pl., parc. �. 997 ostat. pl., parc. �. 999 ostat. pl., 
parc. �. 1000 ostat. pl. a parc. �. 1001 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.26.     
 
80. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 784/1 zahrada, parc. �. 
785/2 ostat. pl., parc. �. 787/2 travní porost, parc. �. 789/2 ostat. pl., parc. �. 1463 ostat. pl., 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a parc. �. st. 1039 zast. pl., parc. �. st. 1055 zast. pl., 
parc. �. st. 1056 zast. pl., parc. �. st. 1057 zast. pl., parc. �. 996 ostat. pl., parc. �. 997 ostat. 
pl., parc. �. 999 ostat. pl., parc. �. 1000 ostat. pl. a parc. �. 1001 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.   dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.26.    
 
81. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování NTL plynovodu 
na pozemcích parc. �. 1059/1 ostatní plocha, parc. �. 1059/20 ostatní plocha, vše v k. ú. 
�ernovír, parc. �. 48/3 zahrada, parc. �. 50/4 zahrada a parc. �. 50/1 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.27. 
 
82. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování NTL plynovodu na pozemcích parc. �. 1059/1 ostatní plocha, parc. �. 
1059/20 ostatní plocha, vše v k. ú. �ernovír, parc. �. 48/3 zahrada, parc. �. 50/4 zahrada a 
parc. �. 50/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti SMP Net, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.27. 
 
83. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování plynovodní 
p�ípojky na pozemku parc. �. 50/1 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
ve prosp�ch rozestav�ného bytového domu na pozemku parc. �. st. 372 zastav�ná plocha a 
nádvo�í o vým��e 435 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.27. 
 
84. snížení výše nájemného u pronajatých nebytových prostor o vým��e 29,70 m2 ve 3. NP   
v dom� Dolní nám�stí �.o. 38, �.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e       
671 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc ob�anskému sdružení SPOLU Olomouc na 
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�ástku 15,-, 15,-, 15,- K�/m2/rok s ú�inností od 1. 9. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
85. poskytnutí jako výp�j�ky nebytový prostor o vým��e 54 m2 v 2. NP a nebytový prostor     
o vým��e 14,25 m2 v 2. NP v objektu Nedbalova �.o. 8, �.p. 19 na pozemku parc. �. 166       
o vým��e 332 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
86. pronájem parkovacího stání �. 6 o vým��e 18,90 m2 v 1. PP domu �.p. 484, Peškova �. 
or. 1 na pozemku parc. �. 861 zast. pl.  v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
87. pronájem pozemku parc. �. 297 ostat. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
88. pronájem �ásti 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 �. 4.15. 
 
89. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Bytový komplex 
Peškova, Olomouc – k. ú. Povel“ – �ást vodovod a kanalizace, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným  a EUROGASPER a.s. a K – stav stavební a.s jako 
budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod �. 5.1.  
 
90. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Výstavba 
rodinného domu s garáží DIAMANT 77/59 – p�íjezdová komunikace“, mezi statutárním 
m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
91. dodatek  �. 2  ke  smlouv�  o  uzav�ení  budoucí  darovací  smlouvy  �. MAJ-IN-
B/7/2005/Hoa    mezi    statutárním   m�stem   Olomouc   jako  budoucím obdarovaným         
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
92. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Stavební úpravy 
a nástavba p�edávací stanice, �.p. 982 Kosmonaut� 9, Olomouc - Hodolany“ – �ást chodník 
a 5 parkovacích stání mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným  
a  spole�ností ZRNO, s.r.o. jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.5.     
 
93. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „VÝSTAVBA RD NEMILANY“ - 
�ást vodovod, splašková kanalizace, deš�ová kanalizace, rozvody NN, rozvody ve�ejného 
osv�tlení, komunikace a rozvod plynu, mezi statutárním m�stem Olomouc a  spole�ností  
Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.6. 
 
94. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„VÝSTAVBA RD NEMILANY“ - �ást vodovod, splašková kanalizace, rozvody ve�ejného 
osv�tlení a komunikace, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným     
a  spole�ností  Stavitelství Pospíšil s. r.o.  jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod 
�. 5.7. 
 
95. uzav�ení  plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „�adové rodinné domy na 
Povelské-Nemilany“ - �ást vodovod, kanalizace splašková, kanalizace deš�ová (odvodn�ní 
komunikace), plynovod, rozvody NN,  ve�ejné osv�tlení a komunikace mezi statutárním 
m�stem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.8. 
 
96. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„�adové rodinné domy na Povelské-Nemilany“ - �ást vodovod, kanalizace splašková, 



 10

kanalizace deš�ová (odvodn�ní komunikace), ve�ejné osv�tlení a komunikace mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy dle d�vodové zprávy bod �. 5.9. 
 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 360 m2     
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.24.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e 569 m2        
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.33. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 
306 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za ú�elem z�ízení zeleninové zahrádky dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.34. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 613 m2    
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.34. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 624/38 a �ásti pozemku parc. �. 
624/18 ostatní plocha, vše o vým��e 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.1. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk� parc. �. 311/15 ostat. pl. o vým��e 1 256 m2 
a parc. �. 323/9 ostat. pl. o vým��e 153 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc a pozemku 
parc. �. 346/80 orná p�da o vým��e 87 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
2.6.  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. kupní cenu ve výši  400,- K�/m2, tj. 8 400,- K� + náklady 9 854,- K� za odprodej  �ásti 
pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) o vým��e 21 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
2. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 994/14 o vým��e 79 528 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.10.  
 
3. odprodej pozemku parc. �. 624 ost. pl. o vým��e 1 395 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou spole�nosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 170 300,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
4. odprodej �ásti 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 xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 6 300,- K�, a to každému podíl ideální 1/2 výše uvedené nemovitosti dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
5. odprodej pozemku parc. �. st. 589 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 360 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 805 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
6. výb�r kupujícího pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 73 260,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.14.  
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7. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 289/9 ost. pl.            
o vým��e 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s. p�i 
kupní cen� ve výši 1 460,- K�/m2 + náklady ve výši 1 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.15. 
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 768/1 ost. pl.  (dle GP parc. �. 768/1 díl „a“) o vým��e     
11 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 17 415,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.16.   
 
9. výb�r kupujícího na �ást pozemku parc. �. 249/3 (dle GP parc. �. 249/28) trvalý travní 
porost o vým��e 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností Domluvíme se? s.r.o., panem xxxxxxxxxxxxxxxxx – 
EUROCAR, spole�ností ŽIŽKA stavebniny s.r.o, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností 
ESROM s.r.o. a spole�ností AUTOSKLA ALKA s.r.o. formou obálkové metody, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
10. odprodej pozemku parc. �. st. 103/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 a �ást pozemku parc. �. st. 
104/1 zast. pl. (dle GP díly „a + b“) o vým��e 2 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
 
11. odprodej pozemku parc. �. 28/1 orná p�da o vým��e 214 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 370,- K�/m2, tj. 79 180,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
 
12. odprodej pozemk� parc. �. 3/1 orná p�da o vým��e 551 m2 a parc. �. 3/2 zast. pl.            
o vým��e 93 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 437,- K�/m2, tj. 281 428,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.20.  
 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 295/3 ostatní 
plocha o vým��e 274 m2 a �ásti pozemku parc. �. 295/1 orná p�da o vým��e 129 m2, vše     
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.32. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e     
569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.33. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e   
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.34. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku 
parc. �. 297 ostat. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za  pozemky 
parc. �. 351/2 o vým��e 1 489 m2, parc. �. 354/1 o vým��e 6 477 m2, parc. �. 344/2               
o vým��e 417 a parc. �. 350/2 o vým��e 678  m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ostat. 
pl. o vým��e 25 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
6. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ostat. pl. 
o vým��e 80 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
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7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 632/3 lesní pozemek  
o vým��e 1 820 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 1349/2 zahrada 
o vým��e  4 371 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx 
za pozemky parc. �. 1255/2 o vým��e 2 893 m2 a parc. �. 1256/3 o vým��e 806 m2, vše orná 
p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
9. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 236/23 
trvalý travní porost o vým��e 554 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.5.  
 
10. žádosti spole�nosti AUTO - Rolný v.o.s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/1 zahrada 
o vým��e 1 807 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6.  
 
11. žádosti �R - Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových bezúplatn� p�evést 
pozemek parc. �. 17/1 ost. pl. o vým��e 716 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
12. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne    28. 4. 2008 
bod programu 11, bod 23 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje pozemku parc. �. 61/6 ost. pl. 
o vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 29 dodatku d�vodové zprávy ve 
v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e   
6 m2, �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „f“) o vým��e 1 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
38 974 K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 12 dodatku d�vodové 
zprávy ve v�ci výše kupní ceny �ásti pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) 
o vým��e 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
 
6. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu zadat zpracování GP na d�lení pozemku  parc. �. 187/2 orná 
p�da v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle varianty A dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
2. odboru majetkoprávnímu zadat zpracování znaleckého posudku na pozemek parc. �. 
998/2 o vým��e 1 901 m2 a �ást pozemku parc. �. 392/2  o vým��e 2158 m2 (dle GP parc. �. 
392/40 o vým��e 325 m2, parc. �. 392/39 o vým��e 1 728 m2, parc. �. 392/41 o vým��e     
105 m2), vše orná p�da v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. 2593/3 
lesní poz. o vým��e 182 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová uzav�enou se Správou les� m�sta 
Olomouce za ú�elem zajišt�ní správy a pln�ní všech funkcí lesa p�i trvale udržitelném 
hospoda�ení na lesním majetku statutárního m�sta Olomouce a uzav�ít dodatek ke smlouv� 
o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výši nájemného dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.30.  
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4. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 723/1 orná 
p�da o vým��e 570 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�enou s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.33. 
 
5. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na �ást pozemku parc. �. 620/1 
zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�enou s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.34. 
 
6. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na �ást pozemku parc. �. 620/1 
zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�enou s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.34. 
 
7. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemk� parc. �. 312/15 ostat. pl. o vým��e    
1 547 m2 (p�vodn� �ást pozemku parc. �. 312) a parc. �. 308/14 ostat. pl. o vým��e 250 m2 
(p�vodn� �ást pozemku parc. �. 308), vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc uzav�ený s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� 
p�edm�tu nájmu a výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 2.6.   
 
8. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemku parc. �. 320/6 ostat. pl. o vým��e   
198 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc uzav�ený s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a uzav�ít 
dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše nájemného 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.6.   
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
nám�stkyni primátora Han� Tesa�ové ihned odpov�d�t petent�m v souladu se záv�ry 
projednání bodu v RMO dle d�vodové zprávy bod �. 6.1. 
T: 2. 9. 2008 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 26. 2. 2008, bod programu 2, bod. 3.1. ve v�ci uzav�ení smlouvy   
o umíst�ní a provozování retransla�ního a p�ístupového bodu radiodatové sít� MORNET.cz 
v objektu Základní školy a Mate�ské školy Raisova 1, �.p. 15 na pozemku parc. �. 28/1 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 796 m2, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se spole�ností EMPECOM, 
s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.28. 
 
2. usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod programu 2, bod 2.10. ve v�ci schválení poskytnutí 
jako výp�j�ky �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�� – Chválkovice dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.31.  
 
3. �ást usnesení RMO ze dne 12. 2. 2008, bod programu 2, bod 1.19 ve v�ci vypov�zení 
smlouvy o nájmu uzav�enou se ZD Bohu�ovice s. r. o. , a to vypov�zení nájmu �ásti 
pozemku parc. �. 1616 orná p�da o vým��e 2 092 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
9. ud�luje 
1. souhlas jako stávající vlastník pozemk� parc. �. 1722/2 o vým��e 3156 m2 a parc. �. 
1721/12 o vým��e 4497 m2, vše orná p�da a �ástí pozemk� parc. �. 1721/10 o vým��e 8496 
m2, parc. �. 1721/11 o vým��e 3515 m2,  parc. �. 1722/1 o vým��e 3279 m2, vše orná p�da 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s trvalým odn�tím ze ZPF pro stavbu „Centrum 
vzd�lávání a v�dy P�F Univerzity Palackého  Olomouc, Olomouc – Holice dle d�vodové 
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zprávy bod �. 2.2. 
 
2. souhlas jako stávající vlastník pozemk� parc. �. 1722/2 o vým��e 3156 m2 a parc. �. 
1721/12 o vým��e 4497 m2, vše orná p�da a �ástí pozemk� parc. �. 1721/10 o vým��e 8496 
m2, parc. �. 1721/11 o vým��e 3515 m2, parc. �. 1724/1 o vým��e 175 m2,  parc. �. 1722/1   
o vým��e 3279 m2, vše orná p�da a �ásti pozemku parc. �. 1724/1 ost. pl. o vým��e 175 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s vedením dopravní a technické infrastruktury 
pro stavbu „Centrum vzd�lávání a v�dy P�F Univerzity Palackého  Olomouc, Olomouc – 
Holice“ dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
3. souhlas vlastníka pozemku parc. �. 1727 s umíst�ním  parkovacích stání a chodník� pro 
stavbu „Centrum vzd�lávání a v�dy P�F Univerzity Palackého  Olomouc, Olomouc – Holice“ 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
4. souhlas vlastníka pozemk�  parc. �. 1059/1 ostatní plocha, parc. �. 1059/20 ostatní 
plocha, vše v k. ú. �ernovír, parc. �. 48/3 zahrada, parc. �. 50/4 zahrada a parc. �. 50/1 
ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc (dále jen p�edm�tné pozemky) 
s umíst�ním stavby NTL plynovodu a plynovodní p�ípojky na p�edm�tných pozemcích dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.27. 
 
10. souhlasí 
1. s odpo�tem vložených investic ve výši 985 413,- K� bez DPH z nájemného, v nebytovém 
prostoru o vým��e 414,20 m2 v 1. NP domu Masarykova �. o. 3, �.p. 889 na parc.�. 790 zast. 
pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci Studio interiér com s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.4. 
 
2. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximáln� do výše 110.000,- K� a následným 
odpo�tem proinvestované �ástky z nájemného po doložení p�íslušných doklad� a 
odsouhlasení vlastníkem, v nebytových prostorách o vým��e 1.711,50 m2 v dom� na ul. T�. 
Svobody �.o. 21, �.p. 596 na pozemku parc.�. 383/2 zast.pl. v k.ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.5.  
 
11. bere na v�domí 
Petici proti výstavb� skladu na pozemku parc. �. 21/16 zahrada o vým��e 24 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc realizovaného paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.1. 
 
12. trvá 
na p�vodním usnesení RMO ze dne 8. 7. 2008,  bod programu 2, bod 1. 21 ve v�ci 
schválení zám�ru odprodat �ást pozemku parc. �. 21/16  (dle GP parc. �. 21/21) zahrada      
o vým��e 24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování parovodního potrubí 
na pozemcích parc.�. 539/22 a parc.�. 1458/6, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc a právo vstupu a vjezdu dopravních a 
mechaniza�ních prost�edk� v nezbytném rozsahu na pozemky povinného v souvislosti se 
z�ízením, provozem, údržbou, opravami, zm�nami, odstra�ováním havárií a likvidací 
parovodního potrubí oprávn�ného. V�cné b�emeno je z�izováno bezúplatn� na dobu 
neur�itou ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s dle bodu �íslo 1 d�vodové 
zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní telekomunika�ního vedení na 
pozemcích parc.�. 1970/5 ostatní plocha, parc.�. 782/5 orná p�da a parc.�. 1125/79 orná 
p�da, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc a 
právo vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, zm�nami 
a odstran�ním ve prosp�ch oprávn�ného z v�cného b�emene. V�cné b�emeno je z�izováno 
bezúplatn� na dobu neur�itou ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
dle bodu �íslo 2 d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
provedení ekologického pr�zkumu �ásti pozemku parc.�. 1438/4 v k.ú. Chválkovice dot�ené 
plánovanou investi�ní akcí „Na Zákop� – rekonstrukce komunikace, 1. stavba“, org. 4462 dle 
bodu �íslo 3 d�vodové zprávy. 
 
5. revokuje 
�ást usnesení Rady m�sta ze dne 8. 7. 2008, bod 2.1, usnesení �. 3, bod d�vodové zprávy 
�. 5 – schválení uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení 
ulice Barákova“, org. 0865 na pozemku parc.�. 462/4 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, jak je 
zapsáno na LV �. 1333 ve vlastnictví spole�nosti �DREPP s.r.o. 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Horní lán – chodník, oplocení“, org. 
4261 na pozemcích parc.�. 913/15 orná p�da, parc.�. 913/62 orná p�da a parc.�. 913/66 
orná p�da, vše v k.ú. Nová Ulice, jak je vše zapsáno na LV �. 1260 ve vlastnictví spole�nosti 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle bodu �íslo 4 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Areál Chválkovice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r sm�nit pr�m. obj. bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 613/9 zast. pl. a nádvo�í, jinou 
stavbu bez �p/�e  na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. a nádvo�í, pr�m. obj. bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 618 zast. pl. a nádvo�í, ob�. vyb. bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 725 
zast. pl. a nádvo�í, jinou stavbu bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 762 zast. pl. a nádvo�í       
a pozemky parc. �. st. 613/9 zast. pl. a nádvo�í  o vým��e 4 688 m2, parc. �. st. 615 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 764 m2, parc. �. st. 618 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 68 m2, parc. �. st. 
725 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 222 m2, parc. �. st. 762 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 297 m2 
a parc. �. 532/4 ost. pl. o vým��e 12 983 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
vlastnictví Pozemních staveb Olomouc a.s, nyní v konkursním �ízení, za �ást pozemku parc. 
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�. 533/12 orná p�da o vým��e 50.420 m2 a pozemek parc. �.  533/11 orná p�da o vým��e     
9 383 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemk� parc. �. 533/11 orná p�da a parc. �. 
533/12 orná p�da v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�ený  se Zem�d�lským družstvem 
Slavonín a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a 
výše nájemného. 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. schvaluje 
za�azení �ástky ve výši 17 mil. K� do soupisu nekrytých požadavk�. 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 3. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 840 – zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „Rekonstrukce stoky EX- ul. Šubova“ archivní �íslo 840 
uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 845- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci          
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Bezbariérové úpravy komunikací – trasa H“ archivní �íslo 845  uchaze�i dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
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7 Ve�ejná zakázka �. 846- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vylu�uje 
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�. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Bezbariérové úpravy komunikací – trasa CH a I“ archivní �íslo 846  uchaze�i dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �.841 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci          
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Celková oprava lesní cesty Horecká“ archivní �íslo 841  uchaze�i dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
 
 
 
9 Ve�ejné zakázky �. 851 a 852 - zadání, d�vodová zpráva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejných zakázek s názvem 
„Rekonstrukce olov�ných p�ípojek do objekt� ve vlastnictví SmOl“ archivní �íslo 851  
a "Realizace m��itelných okrsk�" archivní �íslo 852 uchaze��m dle návrhu KOR obsaženém 
v d�vodové zpráv�. 
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P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
 
 
 
 
10 Ve�ejná zakázka �. 844 – zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „�OV – postupná obm�na technologického za�ízení“ 
archivní �íslo 844 sdružení uchaze��  dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 5. 
 
 
 
11 Ve�ejná zakázka �. 848 - revokace zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ruší 
bod �. 7  usnesení RMO ze dne 8. 7. 2008 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a nové podmínky zadávacího 
�ízení s názvem „D�tská h�išt�“ archivní �íslo 848. 
 
4. 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. 
 
5. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 6. 
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12 Ve�ejná zakázka �. 847 - námitky, zrušení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb námitce st�žovatele z d�vod� 
uvedených v  DZ. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona �. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího �ízení na 
ve�ejnou zakázku s názvem „Výstavišt� Flora Olomouc- zpracování PD“ archivní �íslo 847. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 7. 
 
 
 
13 Projekt Fondu soudržnosti Olomouc - II. �ást 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
14 Smlouva o provozování a údržb� ve�ejné kanalizace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o provozování a údržb� ve�ejné kanalizace dle d�vodové zprávy. 
 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
15 Petice ob�an� Chomoutova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
nám�stku primátora JUDr. Martinu Majorovi odpov�d�t petent�m ve smyslu usnesení RMO 
ze dne 5. 8. 2008 
T: 2. 9. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
16 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
a) Synkova 15 Olomouc, velikosti 2+1, �. b. 3 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1a) 
b) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �. b. 67 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1b) 
c) Hrn�í�ská 38, Olomouc, velikosti 1+2, �. b. 4 s xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1d) 
d) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �. b. 38 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené 
d�vodové zprávy bod 3) 
e) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+3, �. b. 16 s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle dodatku d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
1. s  prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
        a) na 2 roky s nájemci: 
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nedbalova 8, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2a) 
      b) 2 roky-DPS,bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2b) 
      c) na 1/2 roku s nájemcem, 3 m�síce: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc - 3 m�síce 
dle d�vodové zprávy bod 2c) 
 
2. s p�echodem nájmu na odst�hování nájemce:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 10, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4) 
 
4. nesouhlasí 
s poskytnutím m�stského nájemního bytu pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žadatelce bude 
navrženo ubytování v Domov� pro ženy a matky s d�tmi 
dle upravené d�vodové zprávy bod 5) 
 
5. revokuje 
bod 9, �ást 2c) usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008 dle dodatku d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
17 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v�z�� 4, 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
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4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�í�ná 2, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
 
 
18 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú�ady v období 1-

6/2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
19 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 308, orná p�da, o vým��e 962 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 112, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 480 m2, a 
pozemek parc. �. 34/2, zahrada, o vým��e 256 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.2 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 
187, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 7 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.3 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat: 
1. pozemek parc. �. st. 187, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 433 m2,  
2. pozemek parc. �. st. 602/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 196 m2,  
3. �ást pozemku parc. �. st. 602/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 82 m2, dle 
geometrického plánu �. 908-047/2006, ozna�eno jako díl ,,a“, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3 
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6. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem volné nebytové prostory – dílny v 1. NP v dom� 
Hrn�í�ská 38, 38a, Olomouc, za ú�elem z�ízení fotografického ateliéru. Nebytový prostor se 
nebude již obsazovat, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 06. 2008, bod 15, �ást 11, ve v�ci p�ípravy prodeje budovy 
Hrn�í�ská 38, 38a formou neve�ejné dražby mezi nájemci a ukládá odboru majetkoprávnímu 
p�ipravit orgán�m m�sta k projednání podklady pro prodej budovy �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 
38A, 38), v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví oprávn�ným 
nájemc�m budovy Hrn�í�ská 38, 38a, v�etn� spole�nosti EVERADA, s.r.o., která nabídla za 
pronájem suterénních prostor nejvyšší nabídku (nájemní smlouva na suterénní prostory bude 
uzav�ena se spole�ností EVERADA s.r.o. až po schválení prodeje domu v zastupitelstvu 
m�sta). Jednotlivé spoluvlastnické podíly budou stanoveny dle velikosti byt� a nebytové 
prostory, kupní cena jednotlivých podíl� bude stanovena dle znaleckého posudku z �ástky 
4.800.000,- K�. Pozemek parc. �. st. 558, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 769 m2,  v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, z�stane v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 14. 05. 2007, bod 8, �ást 52, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 
1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
oprávn�nému nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,440.000,- K�, z 
toho cena za jednotku 1.413.490,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, náklady 4.501,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.2 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na pozemku parc. 
�. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, oprávn�nému nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
340.941,- K�, z toho cena za jednotku 314.431,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, náklady 
4.501,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.2 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 80, ve v�ci odprodeje nebytové jednotky �. 
999/25 Spole�enství vlastník� jednotek domu I. P. Pavlova �. 998–1003/32–42 a schválit 
prodej volné nebytové jednotky �. 999/25 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003      
(I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 95/77747 na pozemku parc. �. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 15.000,- K�, z toho jednotka 14.133,- K�,  
pozemek 867,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.3 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 338/6 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 766/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 766/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í,          
o vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 303.522,- K�, z toho za jednotku 259.473,- K�, za pozemek 38.925,- 
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K�,  náklady 5.124,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.4 
 
12. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 196/16 v dom� �. p. 196  (Charkovská 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451  na spole�ných �ástech domu �. p. 196,  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. �. st. 1322,  zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle 
zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, dle d�vodové zprávy bod 3.1 
 
13. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku  �. 765/12 v dom� �. p. 765 (Masarykova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748  na spole�ných �ástech domu �. p. 765  a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748 na pozemku parc. �. st. 1051,  
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné 
dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, dle d�vodové zprávy bod 3.2 
 
14. schvaluje 
zám�r prodat bytovou �. 960/13 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684  na spole�ných �ástech domu �. 
p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684 na pozemku parc. �. 
st. 135/4, 135/5, 135/6, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – 
nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxx,dle d�vodové zprávy bod 3.3 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 
(�erná cesta 4) s výpo�tem kupní ceny podle p�vodních ,,Pravidel“, dle d�vodové zprávy 
bod 3.4 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 (�erná cesta 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 584/10462 na spole�ných �ástech domu �. p. 135 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. �. st. 338, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc – nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 744.045,- K�, z toho za jednotku 735.320,- K�, pozemek 2.180,- K�, náklady 6.545,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4 
 
17. schvaluje 
uznání faktur, dle d�vodové zprávy bod 4.1 
 
18. schvaluje 
odklad 3 splátek v celkové výši 28.270,- K� za nebytovou jednotku �. 348/7 v dom� 
Rooseveltova  45, Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx do 15. 1. 2009, dle d�vodové zprávy 
bod 4.2 
 
19. souhlasí 
s proplacením faktur u byt�, které z�stávají v majetku statutárního m�sta Olomouce,              
v domech, kde byly byty prodány nájemc�m, dle d�vodové zprávy bod 4.3 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové prostory (nyní užívané 
nájemcem Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje) v budov� �. 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 4.4 
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21. vyhovuje žádosti 
OBZORu, výrobního družstva Zlín, ve v�ci pose�kání s uzav�ením kupní smlouvy na prodej 
domu �. p. 1268 (t�. Svornosti 2) a pozemku parc. �. st. 138/3, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 313 m2, a pozemku parc. �. 425/5, zahrada, o vým��e 584 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc na dobu po 02. 01. 2009, dle d�vodové zprávy bod 4.5 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
20 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2008 
dle d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
21 Developerský zám�r Šantovka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
stanovisko k developerskému zám�ru Šantovka: 
a) Rada m�sta Olomouce po seznámení s dosavadním pr�b�hem p�edb�žných jednání         
o revitalizaci areálu bývalých závod� MILO a seznámení se studií revitalizace areálu, 
p�edloženou developerem, vyjad�uje podporu tomuto zám�ru.  
b) Studii v p�edloženém rozsahu považuje za možné východisko pro zahájení projednání 
zám�ru v rámci územního �ízení a dopracování vyšších fází dokumentace pro stavební 
�ízení.  
c) Z hlediska výškové hladiny navrhované zástavby v území bude pro stanoviska RmO          
v budoucnosti klí�ovým faktorem kvalita konkrétního architektonického �ešení, p�i�emž 
blízkost historického jádra m�sta klade mimo�ádn� vysoké nároky na architektonickou kvalitu 
zástavby, navrhované pro funkci administrativy, bydlení a komerce. Realizace výškové 
dominanty s funkcí bydlení v lokalit�, je pak s ohledem na hodnoty historického d�dictví 
m�sta Olomouce  podmín�na p�edložením architektonického �ešení na nejvyšší úrovni 
soudobé architektury v evropském i sv�tovém m��ítku.  
d) P�i dalším dopracování dopravního �ešení, vycházejícího z p�edložené studie, bude RmO 
klást d�raz na minimalizaci negativních dopad� na dopravní situaci a kvalitu životního 
prost�edí v lokalit�.  
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e) RmO bude též klást velký d�raz na minimalizaci negativních dopad� vlastní realizace 
výstavby v lokalit�, na život ve m�st� v�etn� koordinace realizace zám�ru s ostatními 
velkými investi�ními zám�ry, p�ipravovanými na území m�sta Olomouce.      
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
 
22 Po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu MPR Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu MPR Olomouc dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit na jednání ZMO návrh na po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu MPR 
Olomouc dle d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
 
 
 
23 Po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit na jednání ZMO návrh na po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-
�tvrtky v rozsahu p�ílohy d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
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24 Lokality pro freestylové aktivity 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporu�ený postup dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje po�ídit prov��ovací studii v lokalit� C1 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12. 
 
 
 
25 P�edlažby chodník� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
opravy komunikací dle upravené p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
26 Studie Chválkovice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje p�edložit, s využitím studie dle d�vodové zprávy, 
návrh �ešení na zlepšení dopravní situace na ul. Chválkovická 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
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27 Oprava komunikace  "Stará P�erovská" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci opravy komunikace dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
28 Žádost o slevu jízdného 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bod B. p�edložené d�vodové zprávy 
 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
29 Dodatek �. 21 ke smlouv� s TSMO a.s. - �istota 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edložený dodatek �. 21 
 
3. pov��uje 
primátora m�sta Olomouce podpisem schváleného dodatku 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
30 Ošet�ení d�evin v historických parcích 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s dalším postupem p�ípravy projektu "Ošet�ení d�evin v historických parcích" dle bodu 2 
d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s podáním projektu do plánované výzvy Opera�ního programu Životní prost�edí na období 
2007 - 2013 
 
4. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
31 �ídící struktura IPRM 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje m�sta M�stské parky dle bodu 2.2 
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu Integrovaného plánu rozvoje m�sta M�stské parky dle bodu 2.4 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
32 Celková oprava lesního h�išt� B�lidla 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 na realizaci 
projektu Celková oprava lesního h�išt� robinzonádního typu "B�lidla" 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dohody o poskytnutí podpory 
 
4. souhlasí 
s postupem realizace projektu dle bodu 5 d�vodové zprávy 
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5. schvaluje 
složení realiza�ního týmu dle bodu 6 d�vodové zprávy 
 
6. ukládá 
p�edložit návrh rozpo�tové zm�ny k pokrytí náklad� akce dle d�vodové zprávy 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. ukládá 
po schválení rozpo�tové zm�ny realizovat akci dle d�vodové zprávy 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
33 Vzájemná spolupráce a propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy projektu dle bodu 7 d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s p�edložením projektu do pr�b�žné výzvy Opera�ního programu P�eshrani�ní spolupráce 
�eská republika - Polská republika 
 
4. ukládá 
�editeli ZOO Olomouc ihned zajistit projektovou dokumentaci a p�ipravit kompletní podklady 
pro podání žádosti o dotaci v�etn� zajišt�ní výb�rového �ízení 
T: 2. 9. 2008 
O: �editel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope�ek 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
34 Publikace Sloup Nejsv�t�jší Trojice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpo�tu a s p�ijetím dotace ve 
výši 1.025.000,- K� 
 
3. schvaluje 
postup realizace projektu dle upraveného bodu 4 
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4. schvaluje 
složení realiza�ního týmu dle bodu 5 
 
5. souhlasí 
s podepsáním Smlouvy o partnerství 
 
6. ukládá 
podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpo�tu 
T: 5. 8. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
35 MDO - dokrytí p�ísp�vku na provoz 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. za�azuje 
�ástku 6 mil. K� na dokrytí provozní dotace Moravskému divadlu do soupisu nekrytých 
požadavk� 
 
3. ukládá 
realizovat další kroky ve vztahu k odpis�m MDO na rok 2008 dle d�vodové zprávy 
T: 16. 9. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
36 Zapojení SmOl do programu MV�R - Integrace azylant� v 

oblasti bydlení v roce 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zapojení SmOl do programu 
 
3. ukládá 
vytipovat vhodný t�ípokojový byt pro rodinu azylant� 
T: 2. 9. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
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4. ukládá 
podání žádosti na dotaci prost�ednictvím Krajského ú�adu Olomouckého kraje na 
Ministerstvo vnitra �eské republiky 
T: 14. 10. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
37 Pln�ní a �erpání rozpo�tu k 30. 06. 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
všem vedoucím odbor� p�ípravu podklad� pro sch�zi RMO dle záv�ru d�vodové zprávy 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí odbor� 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
38 St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2008 - 2011 

statutárního m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se St�edn�dobým rozpo�tovým výhledem na roky 2008 - 2011statutárního m�sta Olomouce  
 
3. ukládá 
p�edložit St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2008 - 2011 statutárního m�sta Olomouce 
na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2008 - 2011 statutárního m�sta Olomouce  
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
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39 Pln�ní záv�r� hlavní inventariza�ní komise - I. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. ukládá 
Ing. Vladimíru Michali�kovi, vedoucímu odboru investic postupovat dle záv�ru d�vodové 
zprávy 
T: dle d�vodové zprávy 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
40 Pln�ní záv�r� hlavní inventariza�ní komise - II. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Radku Dosoudilovi, vedoucímu odboru koncepce a rozvoje, postupovat dle d�vodové 
zprávy 
T: dle d�vodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 1. 
 
 
 
41 Žádost Arcidiecézní charity Olomouc 
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: 29. 
 
 
 
42 P�ísp�vek kraje na �innost dobrovolných hasi�� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
p�ijetí p�ísp�vku   
 
3. schvaluje 
spolufinancování ve stejné výši jako je výše p�ísp�vku 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy na p�ísp�vek Olomouckého kraje na vybavení jednotek Sboru 
dobrovolných hasi�� v Olomouci dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí p�ísp�vku dle d�vodové zprávy 
T: 2. 9. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
43 Kryt CO Michalský výpad 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zám�rem p�evedení krytu do majetku m�sta 
 
3. ukládá 
zaslat  správci krytu žádost o bezúplatný p�evod 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh smlouvy o p�evodu majetku 
T: 14. 10. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
44 ZOO Olomouc - energetické hospodá�ství 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 
 
2. souhlasí 
s uzav�ením smlouvy o provozování a údržb� tepelného hospodá�ství mezi Zoologickou 
zahradou Olomouc, p�ísp�vková organizace a Dalkia �eská republika, a. s. se sídlem 28. 
�íjna 3123/152, Ostrava, dle p�edloženého návrhu a v intencích d�vodové zprávy 
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P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
 
45 Ob�anská vybavenost lokalita Pražská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování investi�ního zám�ru na rekonstrukci objektu dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem školství, s odborem koncepce a rozvoje a odborem 
životního prost�edí zpracovat investi�ní zám�r dle d�vodové zprávy formou p�ímého zadání 
a p�edložit Rad� m�sta Olomouce odhad náklad� na zpracování projektové dokumentace 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru evropských projekt� p�edložit Rad� m�sta Olomouce možnosti finan�ního zajišt�ní 
akce z mimorozpo�tových zdroj� 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
5. ukládá 
odboru evropských projekt� ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje ve spolupráci s 
odborem životního prost�edí   p�edložit Rad� m�sta Olomouce projektový zám�r v rámci 
výzvy oživení park� 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 33. 
 
 
 
46 Spolupráce s Ú�adem práce v Olomouci - z�ízení spole�ensky 

ú�elných pracovních míst vyhrazených pro uchaze�e o 
zam�stnání v MmOl 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
z�ízení spole�ensky ú�elných pracovních míst vyhrazených pro uchaze�e o zam�stnání       
v odborech MmOl dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 11. 2008 do                
31. 10. 2009 za podmínky úhrady 90 % mzdových náklad� 
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P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Bod programu: 34. 
 
 
 
 
47 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 2 "Vnit�ního p�edpisu 

o používání služebních motorových vozidel MmOl" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 2 "Vnit�ního p�edpisu o používání služebních motorových vozidel Magistrátu 
m�sta Olomouce" dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 6. 8. 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
 
 
 
48 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru 

stavebním MmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organiza�ní zm�nu v odboru stavebním Magistrátu m�sta Olomouce dle p�edložené 
d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 11. 2008  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 1. 
 
 
 
49 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru 

majetkoprávním MmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organiza�ní zm�nu v odboru majetkoprávním Magistrátu m�sta Olomouce dle p�edložené 
d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 11. 2008  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 2. 
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50 Zahrani�ní služební cesta - oslavy 15-ti letého partnerství ve 

Veenendaalu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast �len� RMO dle upraveného odst. II. d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 36. 
 
 
 
51 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. 
 
 
 
52 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 (bezplatného) povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 38. 
 
 
 
53 R�zné - vyú�tování dotace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
54 R�zné - matrika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
povolit konání svatebního ob�adu dle d�vodové zprávy. 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
 
 
 
55 Sociální granty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty A dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
56 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vek v oblasti sportu dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
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3. ukládá 
uzav�ít smlouvu na poskytnutí p�ísp�vku dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouc 
T: 16. 9. 2008 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 42. 
 
 
 
57 R�zné - pasportizace porost� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
vedoucímu odboru životního prost�edí ve spolupráci s �editelem TSMO, a.s. p�edložit návrh 
na pasportizaci porost� ohrožujících bezpe�nost ob�an� 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 

�editel Technických služeb m�sta Olomouce, a.s. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 44. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


