
 

USNESENÍ 
 

z 56. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 30. 9. 2008 
 
Poznámka:  
- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 
-  do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby nahlédnout 
na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 

1 Kontrola usnesení (v�etn� kontroly úkol� se �tvrtletním 
termínem pln�ní) 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení: 
- k termínu pln�ní 30. 9. 2008 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní �tvrtletn� dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle �ásti A) a B) d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 18, �ást 2 usnesení RMO ze dne 6. 3. 2007, týkající se konkretizace komunitního plánu 
v oblasti bydlení 
 
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 �ásti pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 267 m2, parc. �. 421/7 
ost.  pl. o vým��e 142 m2  a pozemek parc. 1222/2 ost. pl. o o vým��e 101 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.1. 
 
2. zám�r odprodat �ásti pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 176 m2 a parc. �. 425/4 
ost. pl. o vým��e 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout budovu bez �.p./�.e. na pozemcích parc. �. st. 1388/2 o vým��e 38 m2, 
parc. �. st. 1389/2 o vým��e 518 m2, parc. �. st. 1389/1 o vým��e 1 714 m2 a parc. �. st. 
1388/1 o vým��e 154 m2, vše  zast. pl. (hangáry W1 a W2, v�etn� spojovací budovy a dílny), 
budovu bez �.p./�.e. na pozemcích parc. �. st. 1390/1 o  vým��e 94 m2, parc. �. st. 1390/2    
o vým��e 15 m2, vše zast. pl. (TWR - �ídící v�ž), budovu bez �.p./�.e. na pozemcích parc. �. 
st. 1400/1 o vým��e 1 098 m2, parc. �. st. 1400/2 o vým��e 1 265 m2, vše zast. pl. (starý 
hangár), pozemky parc. �. st. 1389/1 zast. pl. o vým��e 1 714 m2, parc. �. st. 1388/1 zast. pl. 
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o vým��e 154 m2, parc. �. st. 1390/2 zast. pl. o vým��e 15 m2, parc. �. st. 1400/2 zast. pl.     
o vým��e 1 265 m2,  �ást parc. �. 429/4 o vým��e 1 500 m2, parc. �. 288/15 o vým��e       
590 m2, �ást parc. �. 288/1 o vým��e 3 519 m2, parc. �. 290/9 o vým��e 40 511 m2, �ást 
parc. �. 296 o vým��e 24 552 m2, �ást parc. �. 302/10 o vým��e 416 m2, parc. �. 302/12      
o vým��e 175 m2, parc. �. 303 o vým��e 5 008 m2, parc. �. 306 o vým��e 9 912 m2, �ást 
parc. �. 309/7 o vým��e 46 545 m2, parc. �. 315/9 o vým��e 48 095 m2, parc. �. 556/1          
o vým��e 2 932 m2, parc. �. 223 o vým��e 26 428 m2, parc. �. 218 o vým��e 21 908 m2, 
�ást parc. �. 216 o vým��e 5 082 m2, parc. �. 215/8 o vým��e 836 m2, parc. �. 215/9             
o vým��e 123 m2, �ást parc. �. 211 o vým��e 15 466 m2, parc. �. 321/6 o vým��e 1 266 m2, 
parc. �. 322/7 o vým��e 1 280 m2, parc. �. 324/160 o vým��e 279 m2, parc. �. 554/1              
o vým��e 647 m2 a parc. �. 206/1 o vým��e 99 966 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
4. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 1736/1 orná p�da o vým��e 1500 m2, parc. �.  
1736/90 orná p�da o vým��e 68 m2 a parc. �. 1963/1 ost. pl. o vým��e 130 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
5. uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu p�íjezdové ú�elové komunikace v rámci výstavby 
Logistického areálu v Olomouci – �ást Nový Sv�t na �ástech pozemk�  parc. �. 1736/1 orná 
p�da o vým��e 1500 m2, parc. �.  1736/90 orná p�da o vým��e 68 m2 a parc. �. 1963/1 ost. 
pl. o vým��e 130 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností AP 
služby spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
6. nájemné ze smlouvy o nájmu �. MAJ-PR-NS/50/2004/K� uzav�ené s p�ísp�vkovou 
organizací Správa les� m�sta Olomouce na rok 2008 ve výši 4.500.000,- K� bez DPH (tj. 
úhrnem 5.355.000,- K�) se splatností poloviny �ástky ke dni 30. 11. 2008 a poloviny �ástky 
ke dni 31. 12. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
7. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 632/3 ostat. plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
8. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení 
a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 632/3 ostat. plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.3. 
 
9. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování telefonního 
kabelového vedení na pozemcích parc. �. 23/2 ostat. plocha a parc. �. 24/25 zahrada, vše    
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení  a provozování telefonního kabelového vedení na pozemcích parc. �. 23/2 ostat. 
plocha a parc. �. 24/25 zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
11. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 81,90 m2, ve 3. NP v dom�  Dolní 
nám�stí �.o. 7, �.p. 194, na pozemku parc.�. 615  zast.pl., v k. ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
12. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„�adové rodinné domy na Povelské-Nemilany“ - �ást vodovod a kanalizace splašková, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
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13. uzav�ení dodatku �.2 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/9/2004/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
14. uzav�ení dodatku �. 35 ke smlouv� o nájmu, provozování a údržb� ve�ejného vodovodu 
a kanalizace, mezi statutárním m�stem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.  
dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
15. uzav�ení dodatku �. 50 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 �. 5.6. 
 
16. dopln�ní p�edm�tu smluv o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na objekty technické 
infrastruktury o ustanovení dle d�vodové zprávy bod �. 5.8. 
 
17. postup v p�ípad� dopravní infrastruktury dle varianty b) d�vodové zprávy bod �. 5.8. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti Zelos, spol. s r.o. o pronájem nebytových prostor o vým��e 485 m2 v objektu 
Hálkova �. o. 20, �. p. 820 na pozemku parc. �. st. 1003 zast. pl. a nádvo�í o vým��e              
1 081 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 31. 12. 2009 dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
2. Vzd�lávacího centra pro ve�ejnou správu �R, o.p.s., o zrušení výpov�di z nájmu 
nebytových prostor o vým��e 81,90 m2, ve 3. NP v dom� Dolní nám�stí �.o. 7, �.p. 194, na 
parc.�. 615 zast.pl. v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.   
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2.2. ve v�ci souhlasu se zám�rem 
pronajmout nemovitosti dle p�ílohy �. 1 �l. 4 za ú�elem provozování m�stského letišt� 
p�edem ur�enému zájemci Hanáckému leteckému klubu, o.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
1.4. 
 
2. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2.2. ve v�ci uložení odboru 
majetkoprávnímu zve�ejnit zám�r o pronájmu dle d�vodové zprávy bod �. 1.4.   
 
3. �ást usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu 2, bod 2.33. ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 632 ostat. plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
4. �ást usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu 2, bod 2.33. ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení    
a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 632 ostat. plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.3. 
 
5. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 5.9. ve v�ci schválení smlouvy      
o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „�adové rodinné domy na 
Povelské-Nemilany“ - �ást vodovod, kanalizace splašková, kanalizace deš�ová (odvodn�ní 
komunikace), ve�ejné osv�tlení a komunikace mezi statutárním m�stem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.2. 
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4. ud�luje 
1. souhlas vlastníka pozemk� parc. �. 306/17 orná p�da a parc. �. 308/1 ostatní plocha vše    
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s umíst�ním oplocení v souladu s  návrhem 
organizace plochy odsouhlaseným odborem koncepce a rozvoje a schvaluje uzav�ení 
dodatku ke smlouv� o nájmu m�nící smluvní podmínky dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
2. souhlas vlastníka pozemk� s trvalým odn�tím �ástí pozemk�  parc. �. 1736/1 orná p�da    
o vým��e 1500 m2, parc. �.  1736/90 orná p�da o vým��e 68 m2 a parc. �. 1963/1 ost. pl.      
o vým��e 130 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ze ZPF pro stavbu 
p�íjezdové ú�elové komunikace v rámci výstavby Logistického areálu v Olomouci – �ást 
Nový Sv�t dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
5. bere na v�domí 
1. p�edloženou d�vodovou zprávu bod �. 1.4.  
 
2. že �ásti stavby komunikace, kanalizace deš�ová (odvodn�ní komunikace) a ve�ejné 
osv�tlení nebudou po dokon�ení p�evedeny do majetku statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
6. souhlasí 
se zm�nou ustanovení bodu 3  smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské 
sít� stavby „Obchodní centrum prodejen nepotraviná�ského charakteru – areál HORNBACH 
Olomouc“ – komunikace, chodníky, ve�ejné osv�tlení, koordina�ní kabel k�ižovatek, sv�telná 
signaliza�ní za�ízení, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným          
a  spole�ností HORNBACH Immobilien HK s.r.o. jako budoucím dárcem  dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.5. 
 
7. sv��uje 
v souladu se zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní �ízení), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, �ást své p�sobnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu m�sta Olomouce              
v záležitostech dle d�vodové zprávy bod �. 5.7. 
 
8. pov��uje 
vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí odd�lení právního podepisováním dodatk�          
k nájemním smlouvám a smlouvám o výp�j�ce dle d�vodové zprávy bod �. 5.7. 
 
P�edložil: Kaštilová 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. 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Ul. Farského – parkovací stání“, org. 4867, na 
pozemku parc.�. 583 zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, který je 
ve vlastnictví Náboženské obce Církve �eskoslovenské husitské v Olomouci - Hodolanech 
dle bodu �íslo 1 p�edložené d�vodové zprávy. 
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3. schvaluje 
schvaluje uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Ul. K Hájence - stavební úpravy 
komunikace a inž. sítí, objekt ulice Šlikova - Deš�ová kanalizace“, org. 4458, v jejímž rámci 
bude vybudován lapák splavenin na pozemku parc.�. 697 ostatní plocha v k. ú. Samotišky, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví obce Samotišky dle bodu �íslo 2 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
4. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta schválit uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 782/6 orná p�da   
o vým��e 569 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území 
zapsáno na LV �. 624 ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 480,- K�/m2 
dle bodu �íslo 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 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. �. st. 1043, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 278, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
zám�r pronajmout pozemek parc. �. 268, zahrada, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx ve v�ci z�ízení v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy jízdním 
kolem p�es pozemek parc. �. 2152, ostatní plocha, ve prosp�ch nemovitosti �. p. 156 na 
pozemku parc. �. st. 194, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
- viz. zákres v katastrální map�, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. souhlasí 
se z�ízením v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. 2152, ostatní 
plocha, ve prosp�ch nemovitosti parc. �. 384/4, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, viz. zákres v katastrální map�, po vypracování geometrického plánu bude 
p�edloženo ke schválení p�esné zn�ní v�cného b�emene v�etn� vyty�ení, dle d�vodové 
zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
zm�nu smlouvy o dodávce tepelné energie �íslo 445/02T uzav�ené mezi spole�ností 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. a spole�ností Správa nemovitostí Olomouc, a. s. tak, že doba 
dodávky tepelné energie sjednaná touto smlouvou a P�ihláškou k odb�ru tepla a TUV na 
lokalitách zásobovaných zdroj� akciové spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., pro 
odb�rné místo t�. Míru 135, Voskovcova 2, 4, 6 se místo doby neur�ité sjednává na dobu 
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ur�itou do 31. 12. 2019, ostatní podmínky Smlouvy z�stávají zachovány, a ukládá Správ� 
nemovitostí Olomouc, a. s. tuto zm�nu smlouvy se spole�ností OLTERM & TD Olomouc,      
a. s. uzav�ít, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
8. 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. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í,    
o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schválit ponechání budovy 
�. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta 
Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
hromadné žádosti nájemc� byt� a nebytových prostor v dom� Ostružnická 4 o odkoupení 
jednotlivých byt� a nebytových prostor v dom� �. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. 
st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxx (Impact UK), spole�nosti POTYLA s. r. o., pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení budovy �. p. 324 (Ostružnická 4)       
s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, a schválit ponechání budovy �. p. 
524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. st. 68/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e         
399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem spole�nosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxxx (IMPACT UK) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx              
o odprodej budovy �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. st. 68/1, zastav�ná plocha       
a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu v budov� �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku 
parc. �. st. 68/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
14. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit podklady pro prodej budovy �. p. 551 (Sokolská  48)          
s pozemkem parc. �. st. 42/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1155 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc  tak, že východní k�ídlo by bylo prodáno samostatn�, st�ední 
a západní k�ídlo by bylo prodáno jako jeden celek, dle upravené d�vodové zprávy bod 2.5., 
varianta D) 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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15. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 961/7 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, 
Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/26684 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/26684 na 
pozemku parc. �. st. 135/4, 135/5, 135/6 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc – nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �.850 - zadání  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Nákup služebních automobil�“ archivní �íslo 850 uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
 
a) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 1 b) 
c) Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 17 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 c) 
d) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 18 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 d) 
e) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 e)  
f) �erná cesta 33, Olomouc, velikosti 1+3, �.b.10 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1f) 
g) �erná cesta 31, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 24 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2a) 
h) Horní nám�stí 18, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 9 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
a) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxx, Palackého 8, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
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b) na 1 roku, 3 m�síce s nájemci:  
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc - 3 m�síce 
dle d�vodové zprávy bod 3 b a 4) 
 
2. s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc, 1+3 
xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc, 0+1 
dle d�vodové zprávy bod 5)  
 
3. s rozší�ením nájemní smlouvy z d�vodu rekonstrukce bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Horní nám�stí 18, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6) 
 
4. s rozší�ením nájemních smluv – bývalé vojenské byty: 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 7a,b,c,d,e,f) 
 
5. s p�echodem nájmu bytu 
xxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 8) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle upravené d�vodové zprávy - �ást A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle upravené 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. 
 
 
 
8 Omezení pr�jezdu kamion� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým omezením dopravy na komunikaci I/35 v ul. Foerstrova 
 
3. ukládá 
doplnit návrh dopravního zna�ení na ulici Erenburgova dle d�vodové zprávy 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 Kasárna Ne�edín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy a realizace projektu a se záv�ry dle bodu 5. a 6. d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dota�ního programu MMR - Podpora úprav 
bývalých vojenských areál� k obecnímu využití 
 
4. ukládá 
odboru investic ihned zajistit zpracování projektové dokumentace a zahájit projek�ní práce    
v roce 2008 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
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5. schvaluje 
složení projektového týmu projektu dle bodu 5.4. d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
10 Zm�na platového za�azení �editel� škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové za�azení �editel� škol dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat �editele škol o p�ijatém usnesení 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
 
 
 
11 P�ísp�vky v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit s 

výší p�ísp�vku do 5 000,--K�, nespecifikované akce, zm�na 
ú�elu využití p�ísp�vk� 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit dle p�ílohy upravené 
d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. schvaluje 
zm�nu ú�elu využití p�ísp�vk� dle upravené d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
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5. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí podpory v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním m�stem Olomouc 
T: 4. 11. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
12 Projekt Terénní sociální práce v rodinách - smlouva 

o partnerství 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se smlouvou o partnerství dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o partnerství 
T: 14. 10. 2008 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
13 Linka 41 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh odpov�di na petici ob�an�  
 
3. ukládá 
zajistit informování ob�an� dle d�vodové zprávy 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
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14 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 Bar herna PENALTA   
v ulici Kosmonaut� 21 , Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Moskevská 22, 120 00 Praha,  na dobu  od  1.10. do 31.10.  2008   
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
15 Žádosti o vydání ozna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
16 Využití ve�ejné finan�ní podpory v roce 2007 u FN Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
17 Kontrola využití ve�ejné finan�ní podpory z rozpo�tu SmOl 

v roce 2007 - oblast životního prost�edí - u �ímskokatolické 
farnosti Olomouc Hej�ín  

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: 18. 
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18 Smlouva s VFO, a.s. - dodatek �.1 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edložený dodatek �.1 
 
3. pov��uje 
primátora m�sta Olomouce podpisem schváleného dodatku 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
 
19 Slu�ákov - smlouva o spolupráci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzav�ením smlouvy o spolupráci 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
20 Slu�ákov - Sedm bran k tajemství p�írody 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy projektu "Slu�ákov - Sedm bran k tajemství p�írody" dle bodu III.2 a III.3 
d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s podáním projektu do plánované výzvy Opera�ního programu životní prost�edí na období 
2007-2013 
 
4. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu III.4 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
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21 IPRÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením p�ípravy projekt� do p�ipravované výzvy v rámci IPRÚ dle bodu 5 d�vodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
se zn�ním Smlouvy o partnerství a spolupráci p�i koordinaci realizace IPRÚ Olomouc 
 
4. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu o partnerství a spolupráci p�i koordinaci realizace IPRÚ Olomouc 
T: 14. 10. 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. 
 
 
 
22 P�ednádražní prostor 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ijetím dotace ve výši 100 mil. K� na realizaci projektu CZ.1.12/1.2.00/03.00384 
P�ednádražní prostor za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt z Regionálního opera�ního programu regionu soudržnosti St�ední 
Morava, který je p�ílohou �. 2 d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/1.2.00/03.00384 P�ednádražní prostor 
 
4. souhlasí 
s postupem realizace projektu dle bodu 4. a 6. d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
složení realiza�ního týmu projektu P�ednádražní prostor dle bodu 5. d�vodové zprávy 
 
6. ukládá 
p�edložit návrh partnerské smlouvy o p�íprav�, realizaci a financování projektu 
CZ.1.12/1.2.00/03.00384 P�ednádražní prostor 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
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7. ukládá 
ekonomickému odboru z�ídit zvláštní ú�et projektu 
T: 2. 12. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
8. ukládá 
koordinovat p�ípravu investi�ní akce s plánovaným setkáním ministr� obrany �lenských stát� 
EU v Olomouci 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 23. 
 
 
 
23 Aquapark Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dodatkem �. 1 Smlouvy o výkonu nezávislého inspektora dle p�ílohy �. 1 
 
3. pov��uje 
JUDr. Martina Majora jako zástupce zadavatele k podpisu dodatku �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Moravská vodárenská, a.s. - plán 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou plánu investic spole�nosti Moravská vodárenská, a.s. dle p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 Grygov, skládka TDO - oprava jímek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup dle bodu  B 1) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 28. 
 
 
 
26 Zm�na v projektu z VFP v oblasti zdravotnických služeb 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu projektu �. 3034 (zm�na nákupu p�ístroj�) z poskytnuté podpory dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
27 Turistický informa�ní a orienta�ní systém 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dále postupovat dle varianty �. 1 
T: 4. 11. 2008 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
28 Požadavek ZOO o dofinancování 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vykrytí �ástky 2 000 000,- K� z rezervy k dispozici dle upravené d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
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29 Protipovod�ové mobilní hrazení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s využitím �ásti úrok� z Povod�ového fondu oprav bydlení pro nákup protipovod�ového 
mobilního hrazení  
 
3. pov��uje 
zajišt�ním finan�ních prost�edk� na nákup protipovod�ového mobilního hrazení dle 
d�vodové zprávy 
T: 14. 10. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
realizovat nákup mobilního protipovod�ového hrazení, jako sou�ást protipovod�ové ochrany 
m�sta Olomouce 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
30 Žádost Okresního soudu v Olomouci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 2 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
31 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení povolení vjezdu do PZ dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 35. 
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32 Rozpracování usnesení z 12. zasedání ZMO, konaného dne 

15. 9. 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 6, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Po�ízení nového územního plánu: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení nového územního plánu 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 7, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu 
sídlišt� Povel-�tvrtky: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení zm�ny �. 2 regula�ního plánu 
sídlišt� Povel-�tvrtky dle d�vodové zprávy p�edložené na ZMO (T: ihned) 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 8, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního 
plánu MPR Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního 
plánu MPR dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 9, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v 
lokalit� ul. Hynaisova:  
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení zm�ny ÚPnSÚ 0lomouc v lokalit� 
ul. Hynaisova dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 10, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Integrovaný projekt Moravská 
cyklotrasa: 
- primátorovi podepsat Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu  
T: 14. 10. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
6. ukládá 
k bodu 11, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Koncepce prevence kriminality na léta 
2009 – 2011: 
- p�edložit v termínu do 30. 9. 2008 na MV �R, odbor prevence kriminality schválenou 
Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v�etn� Usnesení Zastupitelstva m�sta 
Olomouce ze dne 15. 9. 2008 
T: 14. 10. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
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7. ukládá 
k bodu 15, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Bezúplatný p�evod krytu CO: 
- pov��uje podpisem darovací smlouvy primátora m�sta  
T: 14. 10. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 36. 
 
 
 
33 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. 
 
 
 
34 Odborné komise RMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
tajemníka odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
tajemníka odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 38. 
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35 Odborné komise RMO - ŽP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
rezignaci p�edsedy komise životního prost�edí RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. 
 
2. odvolává 
tajemníka komise ŽP RNDr. Petra Loyku, CSc. 
 
3. jmenuje 
a) �lenem  
b) p�edsedou komise ŽP  
RNDr. Petra Loyku, CSc. 
 
4. jmenuje 
tajemníka komise ŽP Miluši P�íkazskou 
 
5. ukládá 
informovat p�edsedu a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 38. 1. 
 
 
 
36 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 1 "Podpisového �ádu 

statutárního m�sta Olomouce" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 1 "Podpisového �ádu statutárního m�sta Olomouce" dle p�edložené d�vodové 
zprávy s ú�inností od 1. 10. 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
 
 
 
37 Organiza�ní záležitosti - bytové záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení byt� dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 1. 
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38 Dislokace magistrátu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyst�hování zam�stnanc� SmOl z objektu Kosmonaut� 10, Olomouc dle d�vodové zprávy 
ke dni 31. 5. 2009 za podmínek stanovených v bodech a) + b) strany 2 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemn� seznámit s tímto stanoviskem generálního �editele ÚZSVM, �editele Fakultní 
nemocnice Olomouc, vládní disloka�ní komisi, ministra vnitra, ministra práce a sociálních 
v�cí a ministra zdravotnictví 
T: 14. 10. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. ur�uje 
ve spolupráci s odborem sociální pomoci a odborem ochrany ihned zapo�ít projektové práce 
na objektech Hálkova 20 a Sokolská 19 a RMO p�edložit p�edpokládané náklady na realizaci 
dle p�íloh 1 a 2 
T: 14. 10. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
 
 
 
39 Restaurace Potrefená husa - žádost 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
dle d�vodové zprávy  
 
3. ukládá 
seznámit žadatele s rozhodnutím Rady m�sta Olomouce v intencích d�vodové zprávy 
T: 14. 10. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
 
 
 



 22

40 Nabídka spolupráce - Tarnów 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s navázáním spolupráce s okresem Tarnów (Polsko) 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 42. 
 
 
 
41 Zahrani�ní služební cesta Subotice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 43. 
 
 
 
42 Zahrani�ní služební cesta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle DZ 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 43. 1. 
 
 
 
43 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
žádost spole�nosti AVE CZ o úpravu kvalifika�ních kritérií pro prodej majoritního podílu ve 
spole�nosti TSMO, a.s. 
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2. ukládá 
p�edložit RMO stanovisko poradenské spole�nosti KPMG a dále p�edložit právní analýzu této 
problematiky v�etn� návrhu �ešení 
T: 4. 11. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 44. 
 
 
 
 
 
 
  
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


