
 

USNESENÍ 
 

z 57. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 14. 10. 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 14.10.2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 51, �ást 4 usnesení RMO ze dne 17.4.2007, týkající se Koncepce zadávání ve�ejných 
zakázek, v�. plánu elektronického zadávání VZ 
- bod 17, �ást 7 usnesení RMO ze dne 4.9.2007, týkající se parkovacích stání na ul. 
Bezru�ova a Švermova 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 541/1 ost. pl. o vým��e cca 33 m2          
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na až po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 
1.1. 
 
2. p�edb�žný zám�r odprodat pozemek parc. �. 1068 ost. pl. o vým��e 59 m2, �ást pozemku 
parc. �. 1067 ost. pl. o vým��e 74 m2 a �ást pozemku parc. �. 1946 ost. pl. o vým��e 18 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Vým�ra pozemk� bude up�esn�na až po 
zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e cca 400 m2 a 
�ást pozemku parc. �. 1856 (dle GP parc. �. st. 1178) zast. pl. o vým��e 17 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vým�ra �ásti pozemku 
bude up�esn�na až po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
4. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1162/1 zahrada o vým��e 4 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Vým�ra pozemku bude up�esn�na po zpracování GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
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5. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 319/2 orná p�da o vým��e 400 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.     
 
6. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1119/3 ost. pl. (dle GP parc. �. 1119/7) o vým��e 
130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6.  
 
7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 624/3 ost. pl. o vým��e 300 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
8. zám�r odprodat pozemek parc. �. 528/89 orná p�da o vým��e 2 106 m2 k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.10. 
 
9. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemek parc. �. 1 zast. pl. o vým��e 511 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
10. zám�r pronajmout garážové stání �. 10 o vým��e 15,60 m2, v dom� Balbínova �.o. 3, 5, 
�.p. 373 na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
11. zám�r pronajmout garážové stání �. 5 o vým��e 21,50 m2, v dom� Balbínova �.o. 3, 5, 
�.p. 373 na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
12. zám�r pronajmout garážové stání �. 14 o vým��e 26,90 m2, v dom� Balbínova �.o. 7, 9, 
�.p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
13. zám�r pronajmout garážové stání �. 12 o vým��e 20,10 m2, v dom� Balbínova �.o. 7, 9, 
�.p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
14. zám�r pronajmout garážové stání �. 4 o vým��e 18,90 m2 v dom� Peškova �.o. 1, �.p. 
484 na pozemku parc. �. st 861, st. 863 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.16. 
 
15. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288               
o vým��e 461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 1 m2, 
parc. �. st. 2322/2 o vým��e 14 m2,  parc. �. st. 2322/3 o vým��e 76 m2, vše zastav�ná 
plocha a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.17.  
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 247/24 trvalý travní porost o vým��e 107 m2      
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.18.  
 
17. zám�r pronajmout �ást nebytových prostor – hangár� W1 �. 31 a W2 �. 32 v areálu 
letišt� Ne�edín na pozemcích parc. �.  st. 1389/1 a parc. �. st. 1389/2, vše zast. pl. a nádvo�í 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.19.  
 
18. zám�r odprodat pozemky parc.  �.  st. 74 zast. pl. o vým��e 211 m2 a parc. �. 176/2 
ostat. pl. o vým��e 394 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.20.    
 
19. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1203/4 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
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20. zám�r odprodat objekt �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.22.  
 
21. zám�r odprodat objekt �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) dle d�vodové zprávy bod �. 1.23.   
 
22. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/41) o vým��e 
121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.24. 
 
23. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 642/3 ostat. pl. (dle GP parc. �. 642/5) o vým��e 
38 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.25.   
  
24. zám�r sm�nit pozemek parc. �. 580 ostat. pl. o vým��e 330 m2 a �ást pozemku  parc. �. 
579 orná p�da (dle GP parc. �. 579/4) o vým��e 627 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. �. 221/19 orná p�da o vým��e 
713 m2, parc. �. 1287/1 vodní plocha o vým��e 940 m2, parc. �. 1300/7 orná p�da o vým��e 
704 m2 a parc. �. 922/9 orná p�da  o vým��e 411 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.26.   
 
25. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 541 orná p�da (dle GP  díl „a+b“) o vým��e 297 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
�ást pozemku parc. �. 543/3 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o vým��e 143 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 515 trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o vým��e 154 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.27. 
 
26. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1029/8 zahrada o vým��e 71 m2 a �ást pozemku parc. 
�. 1028/7 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o vým��e 62 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.28. 
 
27. výpov�di smluv o nájmu na pronájem nebytových prostor – garáží na pozemcích parc. �. 
st. 41 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 461 m2 (Ne�edínská �. 65), parc. �. st. 68/1 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 457 m2 (Ne�edínská �. 67), vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.29.  
 
28. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky �ást parc. �. st. 41 zast. pl. a nádvo�í    
o vým��e 214 m2 (�ást A), �ást parc. �. st. 41 zast. pl. a nádvo�í o vým��e  247 m2 (�ást B), 
�ást parc. �. st. 68/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 253 m2 a �ást parc. �. 247/6 zahrada         
o vým��e 350 m2 (�ást C), �ást parc. �. st. 68/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 203 m2, parc. �. 
247/6 zahrada o vým��e 351 m2 a parc. �. 68/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2 (�ást D), 
vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc za ú�elem výstavby 4 �adových rodinných dom� s tím, že 
stávající objekty (garáže) budou odstran�ny na náklady budoucích nájemc� a kupujících dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.29. 
 
29. podání žádosti o bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 994/1 ostatní plocha o vým��e       
7 215 m2, parc. �. 994/9 ostatní plocha o vým��e 3 929 m2, parc. �. 994/10 ostatní plocha     
o vým��e 1 383 m2, parc. �. 994/36 ostatní plocha o vým��e 173 m2 a parc. �. 994/37 
ostatní plocha o vým��e 490 m2, vše 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 �. 2.1. 
 
30. ukon�ení užívání �ásti pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 200 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to výpov�dí dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
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31. nep�ijetí nabídky dle p�edkupního práva na odkup ideálního podílu  511/46792                  
k pozemk�m parc. �. st. 991/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 14 m2, parc. �. st. 991/3 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 1 m2 a parc. �. st. 991/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 696 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
32. pronájem �ásti zdi p�ístavby budovy �. p. 889 na pozemku parc. �. st. 790 zast. pl. a 
nádvo�í v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT 
s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
33. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti mostní konstrukce - ocelového zábradlí na 
nadjezdu o celkovém rozsahu 12 m2  nacházejícího se na pozemcích parc. �. 1180 ost. pl. a 
parc. �. 1181 ost. pl., vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc spole�nosti  HOTEL PRACHÁRNA, 
s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
34. pronájem �ásti pozemku parc. �. 127/1 ost. pl. o vým��e 125 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
35. pronájem �ásti pozemku parc. �. 121/5 ostat. pl. o vým��e 600 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc spole�nosti AGM PETROL s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
36. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1092/7 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1092/2, parc. �. 1092/1) a 
parc. �. 1093/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1093/10), vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
37. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1092/7 ostat. pl. (dle 
GP parc. �. 1092/2, parc. �. 1092/1) a parc. �. 1093/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1093/10), vše 
v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
38. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 959/17 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
39. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 959/17 ostatní plocha       
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.13. 
 
40. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 185/9 ostatní plocha a parc. �. 185/21 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 �. 2.14.  
 
41. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 185/9 ostatní plocha a parc. 
�. 185/21 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 �. 2.14. 
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42. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 3 
ozna�ník� inteligentních zastávek na pozemcích parc. �. 800/7 ostatní plocha a parc. �. 
607/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Dopravní podnik m�sta Olomouce, a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
43. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování 3 ozna�ník� inteligentních zastávek na pozemcích parc. �. 800/7 
ostatní plocha a parc. �. 607/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Dopravní podnik m�sta Olomouce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.15. 
 
44. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky 
NN k napájení inteligentních zastávek na pozemcích parc. �. 1081ostatní plocha, parc. �. 
800/2 ostatní plocha, parc. �. 651/3 ostatní plocha, parc. �. 800/6 ostatní plocha, parc. �. 
800/7 ostatní plocha, parc. �. 795 ostatní plocha, parc. �. 549/3 ostatní plocha a parc. �. 
607/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Dopravní podnik m�sta Olomouce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
45. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování p�ípojky NN k napájení inteligentních zastávek na pozemcích parc. �. 
1081 ostatní plocha, parc. �. 800/2 ostatní plocha, parc. �. 651/3 ostatní plocha, parc. �. 
800/6 ostatní plocha, parc. �. 800/7 ostatní plocha, parc. �. 795 ostatní plocha, parc. �. 549/3 
ostatní plocha a parc. �. 607/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Dopravní podnik m�sta Olomouce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.15. 
 
46. pronájem nebytového prostoru – garáž o vým��e 20 m2 v budov� bez �.p./�.e. 
(Ne�edínská �. 65) na pozemku parc. �. st. 41 zast. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
47. pronájem nebytových prostor o vým��e 6,5 m2 v 2. NP, �ást venkovních zdí bo�ních st�n 
budovy odpovídajících úrovni 2. NP a prostor na st�eše v objektu ob�. vybavenosti �.p. 366 
na pozemku parc. �. st. 523 zast. pl. o vým��e 774 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc (ZŠ a 
MŠ Nedv�dova 17) spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 3.4 
 
48. pronájem �ásti pozemku parc. �. 263/5 ostat. pl. o vým��e 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
49. pronájem pozemku parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou spole�nosti CARMAN-HOME, s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.18 
 
50. zám�r sm�ny pozemk� parc. �. 603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 1512 
m2, v k. ú Hodolany, obec Olomouc, v�etn� stavby parkovišt�, parc. �. 1200 ostatní plocha, 
jiná plocha o vým��e 32 m2, parc. �. st. 563 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 145 m2, 
parc. �. st. 561 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 189 m2, parc. �. st. 566/1 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 89 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc, parc. �. st. 2204 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 49 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. �. 
1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 102 m2, k. ú. Droždín, obec Olomouc, 
parc. �. st. 1066 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 425 m2, k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc parc. �. 615/7 lesní pozemek o vým��e 2067 m2, parc. �. 615/8 lesní 
pozemek o vým��e 2173 m2, parc. �. 615/9 lesní pozemek o vým��e 2162 m2 a parc. �. 
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615/10 lesní pozemek o vým��e 2229 m2, vše v k.ú. Un�ovice, obec Litovel, parc. �. st. 255 
zastav�ná plocha, technická vybavenost o vým��e 102 m2, parc. �. 590/235 ostatní plocha, 
jiná plocha o vým��e 1689 m2, parc. �. 590/236 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 2001 
m2, parc. �. 590/237 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1969 m2, parc. �. 590/238 ostatní 
plocha, jiná plocha o vým��e 2003 m2, parc. �. 590/239 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 
2321 m2, vše v k. ú St�e�, obec St�e� ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce, se všemi 
sou�ástmi a p�íslušenstvím, za stavbu mycí rampa na pozemku parc. �. 276/1 ostatní 
plocha, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a  stavbu parkovišt� na pozemcích 
parc. �. 232/2 ostatní plocha, parc. �. 232/5 ostatní plocha a parc. �. 232/15 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve  vlastnictví Vodohospodá�ské 
spole�nosti Olomouc, a. s. s tím, že Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc, a. s. uhradí 
statutárnímu m�stu Olomouc cenový rozdíl sm��ovaných nemovitostí dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.1. 
 
51. uzav�ení dodatku �.2 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/7/2004/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a ARPRO spol. s r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.2. 
 
52. uzav�ení dodatku �.1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/14/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
53. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Výstavba 8 rodinných dom�, IS, komunikace a chodník�“ - �ást komunikace, v�etn� 
odvodn�ní komunikace, podélná parkovací stání, chodník a tlaková kanalizace, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  REFI DEVELOPMENT s.r.o.  
jako budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
54. uzav�ení smlouvy o výp�j�ce  pozemk� parc. �. 311/6 ost. pl. o vým��e 2279 m2 a parc. 
�.  562 ost pl. o vým��e 153 m2 v  k. ú. Povel, obec Olomouc se, a to na dobu ur�itou  na 29 
dní se Sdružením hokejbalových mužstev v oblasti Olomouc za ú�elem užívání p�edm�tu 
výp�j�ky k tréninku hokejbalových mužstev a k po�ádání hokejbalových zápas� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 319/2 orná p�da o vým��e        
400 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.5.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 343/2 ostat. pl. o vým��e 1 595 
m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.7. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada o vým��e    
370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
4. spole�ností STING, s.r.o., HOPR GROUP, a.s., TABÁK PROFIT, s.r.o., PREMIÉR 
marketing group spol. s r.o., SOLVIT, s. r. o., KARVEP stavby s.r.o. a  REFI 
DEVELOPMENT s.r.o. o pronájem pozemku parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 4.18.  
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3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. darování pozemk� parc. �. 913/55 ostatní plocha o vým��e 5 225 m2, parc. �. 913/66 
ostatní plocha o vým��e 945 m2 a parc. �. 913/185 ostatní plocha o vým��e 6 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 263/5 ostat. pl.         
o vým��e 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s. p�i 
kupní cen� ve výši  13 700,- K�, tj. 800,- K�/m2 + náklady ve výši 1 700,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.10. 
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. 545/2 (dle GP parc. �. 545/4) zahrada o vým��e 305 m2    
v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 148 198,- K�, tj. 
450,-K�/m2 + náklady ve výši 10 948,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
4. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada o vým��e 
370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 900,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 350/19 ost. pl. o vým��e 1 551 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 250,- K�/m2, tj.  
387 750,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.13.   
 
6. výb�r  nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
7. darování pozemk� parc. �. 2137/7 o vým��e 198 m2 a parc. �. 2137/5 o vým��e 471 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Bytového družstva Terasy 
Olomouc do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
8. darování pozemk� parc. �. 2137/3 o vým��e 344 m2 a parc. �. 2137/4 o vým��e 60 m2, 
parc. �. 2137/6 o vým��e 101 m2 a parc. �. 2137/8 o vým��e 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví bytového družstva Kaskády EF – bytové družstvo do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
9. darování pozemku parc. �. 2137/2 ostat. pl. o vým��e 144 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví bytového družstva Terasy H – bytové družstvo nyní v likvidaci do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
10. darování pozemku parc. �. 2137/1 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví bytového družstva Terasy J + K – bytové družstvo do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
11. darování pozemku parc. �. 76/16 ostat. pl. o vým��e 253 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví Bytového družstva Okružní Olomouc do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
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12. odprodej pozemk� parc. �. 581/27 zast. pl. o vým��e 49 m2, parc. �. 581/26 ostat. pl.       
o vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 255,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
13. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 
836 m2 a �ást pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 
m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou se spole�ností CARMAN-
HOME, s.r.o. p�i kupní cen� ve výši 11 653 420,- K�, tj. 515,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.18.  
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 98/20 
zahrada o vým��e 310 m2 a parc. �. st. 250 zast. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 386/1 ost. pl. 
o vým��e 55 m2 v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
3. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 755/140 orná p�da 
o vým��e 534 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc. �. 6 zahrada o vým��e 211 m2, �ást pozemku parc. �. 1046/1 ostat. pl. o 
vým��e 18 m2 a �ást pozemku parc. �. st. 23/1 zast. pl. o vým��e 136 m2 vše v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.3.  
 
4. žádosti spole�nosti REA CZ s.r.o.  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 �. 4.4.  
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 247/24 trvalý travní 
porost o vým��e 290 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5.  
 
6. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 533/11 orná p�da 
o vým��e 1 800 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 343/2 ostat. pl. o vým��e       
1 595 m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 233 travní 
porost o vým��e 96 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8.  
 
9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada            
o vým��e 370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
10. žádostem spole�ností STING, s.r.o., HOPR GROUP, a.s., TABÁK PROFIT, s.r.o., 
PREMIÉR marketing group spol. s r.o., SOLVIT, s. r. o., KARVEP stavby s.r.o. a  REFI 
DEVELOPMENT s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 4.18.  
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5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod  21 dodatku d�vodové zprávy ve 
v�ci schválení odprodeje pozemk� parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288      
o vým��e 461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 1 m2, 
parc. �. st. 2322/2 o vým��e 14 m2,  parc. �. st. 2322/3 o vým��e 76 m2, vše zastav�ná 
plocha a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství pro d�m Wellnerova 1, 3, 
3A Olomouc za kupní cenu ve výši 1 648 500,- K� bez možnosti splátek dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.17. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 37 ve v�ci schválení odprodeje 
objektu �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 179 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) spole�nosti SLAVIA INVEST a.s. za kupní 
cenu ve výši 2 607 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.22. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 41 ve v�ci schválení odprodeje 
objektu �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 242 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) spole�nosti St. HUBERT, s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 3 007 000,-K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
4. �ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4, bod 22 ve v�ci výše kupní ceny    
u odprodeje pozemk� parc. �. 581/27 zast. pl. o vým��e 49 m2, parc. �. 581/26 ostat. pl.        
o vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 15 ve v�ci schválení sm�ny 
pozemk� parc. �.603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. parc. �. 1769 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, st. parc. �. 1965 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2142 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2143 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2144/1 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2236 zastav�ná plocha a nádvo�í, parc. �.562/7 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. �. 606/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú Hodolany, 
obec Olomouc, parc. �. 1200 ostatní plocha, jiná plocha, st. parc. �. 563 zastav�ná plocha       
a nádvo�í, st. parc. �. 561 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 566/1 zastav�ná plocha    
a nádvo�í, st. parc. �. 504/1 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 505/2 zastav�ná plocha 
a nádvo�í, st. parc. �. 513 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 514 zastav�ná plocha        
a nádvo�í, st. parc. �. 515 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 551 zastav�ná plocha       
a nádvo�í, parc. �.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �.809/316 ostatní plocha, 
manipula�ní plocha, parc. �.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �.809/317 ostatní 
plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/318 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �.809/321 
ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/323 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
�.809/326 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/327 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. �.809/328 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/329 ostatní plocha, 
manipula�ní plocha a parc. �. 809/322 trvalý travní porost, vše v k.ú. �ernovír, obec 
Olomouc, st. parc. �. 2204 zastav�ná plocha a nádvo�í, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
parc. �. 1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Droždín, obec Olomouc, st. parc. �. 
1066 zastav�ná plocha a nádvo�í, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. �. 
615/7 lesní pozemek, parc. �. 615/8 lesní pozemek, parc. �. 615/8 lesní pozemek a parc. �. 
615/10 lesní pozemek, vše v k.ú. Un�ovice, obec Litovel, parc. �. 255 zastav�ná plocha, 
technická vybavenost, parc. �. 592/235 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �. 590/236 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. �. 592/237 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �. 592/238 ostatní 
plocha, jiná plocha a parc. �. 592/239 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú St�e�, obec 
St�e�, výtla�ný �ad Senice – K�elov a kanalizace prameništ� Senice ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce za infrastrukturní majetek v areálu �OV Nové Sady – mycí 
rampa, parkovišt�, podíl na rekonstrukci kotelny na garáže, podíl na rekonstrukci strojovny 
na garáže, podíl na rekonstrukci provozní budovy, dílny a garáže, chodníky a komunikace, 
p�ípojka užitkové vody, lapa� benzinu a olej� a rekonstrukce kanalizace ve  vlastnictví 
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Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a. s., s tím, že Vodohospodá�ská spole�nost 
Olomouc, a.s. uhradí cenový rozdíl ve výši 396.402,00 K� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 15 ve v�ci schválení sepsání 
notá�ského zápisu o náprav� chyby p�i podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
6. bere na v�domí 
 že pan xxxxxxxxxxxxxxxx je oprávn�n užívat �ást pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 
200 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, za užívání pozemku je povinen platit úhradu 500,- K� 
ro�n� dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
7. vyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx o  rozší�ení ú�elu nájmu u pronájmu  �ásti pozemku parc. �. 557/1 
ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
8. revokuje 
�ást usnesení RMO ze dne 27. 6. 2006, bod programu 2, bod II. A) 7) ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 181/3 zahrada o vým��e 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
9. ud�luje 
souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. �. 612/7 ostat. plocha v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc se z�ízením v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optické sít� 
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.14. 
 
10. souhlasí 
1. se zm�nou ú�elu nájmu v nebytovém prostoru o vým��e 48,00 m2 v dom� Školní �.p. 203, 
�.or. 1, na pozemku parc.�. 629 st. pl., kat. území Olomouc – m�sto, obec Olomouc               
z prodejny d�tského textilu na provozování solárií, poskytování služeb manikúry, pedikúry, 
holi�ství a kade�nictví dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
2. s odpo�tem vložených investic nájemcem ve výši 97.492,- K� do nebytových prostor          
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 z nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 
3.6.  
 
3. se stavebními úpravami v max. výši 200.000,- K� bez DPH nákladem žadatele 
CANGURO, s.r.o. v nebytových prostorách o vým��e 125,71 m2 v dom� na ul. Pavel�ákova 
�.o. 21, �.p. 1 na pozemku parc.�. st. 464 zast.pl. v k.ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.7. 
 
4. se zm�nou umíst�ní 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 �. 2.16. 
 
5. s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 50% �istého nájemného m�sí�n� nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v nebytových prostorech o vým��e 343,80 m2  v dom� Masarykova 
�.o. 3, �.p. 889 na pozemku parc. �. 790 v k.ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, na dobu 
neur�itou  dle d�vodové zprávy bod �. 3.8. 
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11. neschvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo p�ístupu a p�íjezdu p�es pozemek 
parc. �. 233 travní porost o vým��e 558 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc ve prosp�ch 
nemovitostí, a to objektu k bydlení �. p. 234 na pozemku parc. �. st. 359 zast. pl. o vým��e 
102 m2, pozemku parc. �. st. 359 zast. pl. o vým��e 102 m2 a pozemku parc. �. 30/9 ostat. 
pl. o vým��e 659 m2, vše v k. ú. B�lidla, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8.  
 
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 smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v povinnosti 
statutárního m�sta Olomouc strp�t na svých pozemcích parc. �.  861/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace, parc. �. 404/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. �. 938/1 ostatní plocha 
ostatní komunikace, parc. �. 406/6 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. �. 406/18 ostatní 
plocha ostatní komunikace, všechny v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, 
umíst�ní podzemního vedení telekomunika�ní sít� a p�ístup a p�íjezd na dot�ené pozemky 
za ú�elem jeho vybudování, provozování, oprav, údržby, zm�ny a odstran�ní, a to ve 
prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. za podmínky, že smlouva              
o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena nejpozd�ji do 5 let od uzav�ení smlouvy              
o smlouv� budoucí dle bodu �íslo 1 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní               
a provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ené pozemky v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemích parc.�. 473 trvalý travní 
porost a parc.�. 489 trvalý travní porost, oba v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc      
v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2 obou pozemk�) a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2 obou pozemk�) dle bodu �íslo 2 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ené pozemky v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemích parc.�. 1321/1 ostatní 
plocha a parc.�. 1330 ostatní plocha, oba v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve spole�ném jm�ní 
manžel� pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �íslo 3 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ený pozemek v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemku parc.�. 1317 trvalý travní 
porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manžel� pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SJM, id. 1/4 pozemku) a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/4 pozemku) dle bodu �íslo 4 p�edložené d�vodové zprávy. 
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6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ený pozemek v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemku parc.�. 1321/2 ostatní 
plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 1/8 pozemku), pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/8 pozemku), paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 5/8 pozemku) a paní xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/8 pozemku) dle bodu �íslo 5 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ený pozemek v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemku parc.�. 1321/3 ostatní 
plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manžel� pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SJM, id. 2/15 pozemku), pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/15 pozemku), manžel� pana xxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (SJM, id. 2/15 pozemku), manžel� pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx (SJM, id. 2/15 pozemku) a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 2/5 pozemku) 
dle bodu �íslo 6 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ené pozemky v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemcích parc.�. 1319 ostatní 
plocha a parc.�. 1321/4 ostatní plocha, oba v k. ú. Lošov, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví manžel� pana xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (SJM, id. 1/10 
obou pozemk�), manžel� pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx (SJM, id. 1/10 obou 
pozemk�), pana xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 23/30 obou pozemk�) a paní xxxxxxxxxxxxx (id. 1/30 
obou pozemk�) dle bodu �íslo 7 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ený pozemek v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemku parc.�. 1320 ostatní plocha 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �íslo 8 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícím v umíst�ní a 
provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na dot�ený pozemek v souvislosti se 
z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na pozemku parc.�. 514/1 zahrada        
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve spole�ném jm�ní manžel� pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �íslo 9 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
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4 Ve�ejná zakázka �. 856- 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 
„Knihovna m�sta Olomouce – vým�na oken a oprava fasády“ archivní �íslo 856  uchaze�i      
s nejlepší nabídkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) Voskovcova 4, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 45 se xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 21 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1 b) 
c) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 1 c) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Fakultní nemocnice Olomouc,Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, �erná cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, �erná cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 19, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxx, Kosmonaut� 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám�stí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám�stí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letišt� 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 a) 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS, BB byt:  
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Hole�kova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc (�.b. 50) 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 d) 
       e) na 3 m�síce s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc  
dle upravené d�vodové zprávy bod 2 e) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
dle upravené d�vodové zprávy bod 3 b,c,f,g)   
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3. s rozší�ením nájemních smluv – bývalé vojenské byty: 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc     
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,Voskovcova 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b,c,d,e,f, g,h) 
 
4. s p�echodem nájmu bytu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 20, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 66, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje �ásti pozemku parc. �. st. 3, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 48 m2, v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
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3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 381/15, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
rozší�ení subjektu na stran� nájemce �ásti pozemku parc. �. 449/15, zahrada, o vým��e    
376 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc o manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 308, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 130 m2,       
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za nájemné 5,- K�/m2/rok, 
ú�el nájmu užívání zahrádky, na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou dle d�vodové 
zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 308, orná p�da, o vým��e 962 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 964-250/2008, který pozemek rozd�luje na dv� �ásti 
pod novým ozna�ením takto: 
- pozemek parc. �. 308/2, orná p�da, o vým��e 390 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� byt� Olomouc, (d�m Polská 52), za kupní cenu celkem 
163.319,- K�, z toho pozemek 156.000,- K� a náklady 7.319,- K�, 
- pozemek parc. �. 308/1, orná p�da, o vým��e 572 m2, Spole�enství pro d�m �. p. 
416, ul. Polská, Olomouc, (d�m Polská 50), za kupní cenu celkem 236.119,- K�, z toho 
pozemek 228.800,- K� a náklady 7.319,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. 308/1, orná 
p�da, ve prosp�ch pozemku parc. �. 308/2, orná p�da, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, jak je vyzna�eno na geometrickém plánu �. 964-250/2008 dle d�vodové zprávy 
bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. st. 187, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, ve prosp�ch pozemku parc. �. st. 602/1, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vyzna�eno na geometrickém plánu �. 
908-047/2006 dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. bere na v�domí 
stav prodeje pozemku parc. �. st. 602/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, a ukládá odboru majetkoprávnímu p�edložit orgán�m m�sta v�c k projednání 
po ukon�ení d�dického �ízení po zem�elém panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1.7. 
 
10. nevyhovuje 
nabídce spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. na vytáp�ní budov Hn�votínská 11, 13, 15 
dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
11. ukládá 
spole�nosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. p�evzít do správy budovu bez �p/�e stojící na 
pozemku parc. �. st. 497, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 2.2. 
T: 18. 11. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
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12. ukládá 
spole�nosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. bezodkladn� opravit st�echu budovy bez 
�p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 497, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 2.2. 
T: 18. 11. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
13. schvaluje 
zám�r prodat nebytovou jednotku �. 643/102 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 298/23 v dom� �. p. 298 
(Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 596/20915 na pozemku parc. �. st. 
369, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx 
a panu xxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 1. 2009 dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za nebytovou jednotku �. 404/2 v dom� �. p. 404 
(Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085 na pozemku parc. �. st. 
382, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2008 dle d�vodové zprávy 
bod 2.5. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 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: 6. 
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9 Objednávky ve�ejných služeb u akciových spole�ností na rok 

2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
svolat jednání pracovní skupiny pro objednávky ve�ejných služeb 
T: 4. 11. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
 
10 Koncept zadání nového územního plánu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 
 
2. ukládá 
postupovat dle bodu II. d�vodové zprávy 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 P�ísp�vky - nespecifikované akce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vk� v oblasti nespecifikované akce dle d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
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4. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí p�ísp�vk� 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: 10. 
 
 
 
12 Výjimka z po�tu žák� - Základní škola a Mate�ská škola 

Olomouc, Svatoplukova 11 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s výjimkou z po�tu žák� pro Základní školu a Mate�skou školu Olomouc, Svatoplukova 11 
pro školní rok 2008/2009 dle d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce povolit výjimku z po�tu žák�  pro školní rok 2008/2009 dle 
d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
p�edložit povolení výjimky z po�tu žák� na jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
13 Aktualizace odpis�  p�ísp�vkových organizací - škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navýšení aktualizovaných odpis� majetku p�ísp�vkových organizací - škol dle d�vodové 
zprávy a dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele škol 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12. 
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14 Podpora poskytovaná z rozpo�tu SmOl pro rok 2008 v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvu dle d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
4. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu z žádosti vyplývající 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 Dodatek �. 23 ke smlouv� s TSMO,a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení dodatku �. 23 ke Smlouv� k zabezpe�ení ve�ejn� prosp�šných služeb ve m�st� 
Olomouci se spole�ností TSMO, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek �. 23 dle d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
16 Ulice 8. kv�tna a 1. máje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provedení povrch� zádlažeb v ul. 8. kv�tna a 1. máje dle bodu C 1 d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
projek�ní �ešení propojení tramvajové trati v ul. Záme�nická dle bodu C 2 d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru investic sledovat možnost zahájení rekonstrukce ul. 8. kv�tna a propojení ul. 
Sokolské (Záme�nická) v záv�ru roku 2009 dle bodu C 3 d�vodové zprávy 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
 
17 Plavecký stadion Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zajišt�ním PD na "Rekonstrukci fasády" spole�ností OLTERM & TD Olomouc a.s.             
a schvaluje uzav�ení mandátní smlouvy odborem investic dle bodu 1 návrhu �ešení 
 
3. ukládá 
p�edložit ve spolupráci se spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. návrh �ešení 
turniketového systému 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
p�edložit ve spolupráci se spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. návrh �ešení vým�ny 
nové vany venkovního bazénu v�. harmonogramu 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 Projekt "Oprava spojeneckého poh�ebišt� v Olomouci 

Ne�edín�" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ijetím dotace ve výši 1.310 tis. K� na realizaci projektu "Oprava spojeneckého poh�ebišt� 
v Olomouci Ne�edín�"  
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu rozhodnutí o p�id�lení dotace 
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4. souhlasí 
s postupem realizace projektu dle bodu 4. d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
19 Využití ve�ejné finan�ní podpory v roce 2007 u Sdružení obcí 

mikroregionu Byst�i�ka 
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: 19. 
 
 
 
20 Organiza�ní záležitosti - Místo podnikání adresa ohlašovny 

magistrátu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu b) strany 1 d�vodové zprávy 
 
3. nevyhovuje 
žádostem dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 1. 
 
 
 
21 Organiza�ní záležitosti - bytové záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení bytu dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 2. 
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22 Organiza�ní záležitosti - matrika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
povolit konání svateb mino stanovený den dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 3. 
 
 
 
 
23 Kamerový systém - p�ísp�vek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ijetím p�ísp�vku na po�ízení kamerového systému dle DZ 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu smlouvy o poskytnutí p�ísp�vku dle 
p�ílohy DZ 
 
4. ukládá 
provést vyú�tování poskytnutého p�ísp�vku dle podmínek smlouvy a p�edložit záv�re�nou 
zprávu poskytovateli dotace 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
24 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, body �. 1, 4, 6, 7, 8 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpory dle upravené d�vodové zprávy, body 2, 5 



 24

 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy, body �. 2, 5 
 
5. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 23. 
 
 
 
25 Holický les - petice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení pracovní skupiny dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat petenty o postupu v této záležitosti v intencích p�edložené d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
26 Rozší�ení projektu Realizace úspor energie v MŠ a ZŠ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozší�ení projektu Realizace úspor energie v MŠ a ZŠ o objekty v majetku m�sta dle Tab. 1 
uvedené v bodu 2. d�vodové zprávy  
 
3. schvaluje 
rozší�ení projektového týmu dle bodu 4. d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru školství ihned nárokovat do návrhu rozpo�tu investic na rok 2009 finan�ní prost�edky 
na spolufinancování projektu Realizace úspor energie v MŠ a ZŠ v�etn� zpracování 
projektové dokumentace dle bodu 2.1 a 3.2 d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. schvaluje 
zpracování pr�kaz� energetické náro�nosti budov a aktualizace energetických audit� dle 
bodu 3. d�vodové zprávy 
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6. ukládá 
odboru školství ihned nárokovat do návrhu rozpo�tu investic na rok 2009 finan�ní prost�edky 
na zpracování pr�kaz� energetické náro�nosti budov a aktualizace energetických audit� dle 
bodu 3. d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., �len rady m�sta 
Ve�e� Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 25. 
 
 
 
 
27 Olomoucká kina 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástek dle bodu 1 a 2  d�vodové zprávy  do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. ukládá 
ihned za�adit �ástku dle bodu 3 d�vodové zprávy do návrhu rozpo�tu 2008 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
 
28 Silvestr 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uspo�ádáním oslav dle p�edloženého projektu 
 
3. za�azuje 
�ástku dle p�edložené d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
4. schvaluje 
vykrytí �ástky dle p�edložené d�vodové zprávy z rezervy rozpo�tu k dispozici  
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5. ukládá 
realizovat oslavy dle p�edloženého projektu 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
29 Pozemek v k. ú. Slavonín, ul. Za Kostelem 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s návrhem �ešení dle diskuse v RMO 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 28. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


