
 

USNESENÍ 
 

z 58. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 4. 11. 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 RMO k termínu pln�ní 4. 11. 2008 dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1505  ostat. pl. o vým��e 44 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1502 ostat. pl. o vým��e 19 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r odprodat pozemek parc. �. 338/4 zahrada o vým��e 183 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
4. zám�r odprodat pozemky parc. �. 301/1 zast. pl. o vým��e 6 300 m2 a parc. �. 299/3 zast. 
pl. o vým��e 140 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.4. 
 
5. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 159/3 zahrada o vým��e 114 m2 v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
6. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 6 zahrada o vým��e cca 57 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc. Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na po vyhotovení GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.6.   
 
7. zám�r odprodat pozemek parc. �. 704/1 lesní pozemek o vým��e 48 m2  v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
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8. zám�r odprodat pozemek parc. �. 705/1 lesní pozemek o vým��e 38 m2  v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.8.  
 
9. zám�r odprodat pozemek parc. �. 449/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 4 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky dle d�vodové zprávy bod �. 1.9.  
 
10. zám�r odprodat pozemek parc. �. 446/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 7 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky dle d�vodové zprávy bod �. 1.10.  
 
11. zám�r odprodat pozemek parc. �. 442/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 5 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky dle d�vodové zprávy bod �. 1.11.  
 
12. zám�r odprodat pozemek parc. �. 445/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky dle d�vodové zprávy bod �. 1.12.  
 
13. zám�r odprodat  pozemek parc. �. 441/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 29 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky a pozemek parc. �. 2030 lesní pozemek o vým��e 57 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13.  
 
14. zám�r odprodat pozemek parc. �. 440/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky a pozemek parc. �. 2031 lesní pozemek o vým��e 62 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14.  
 
15. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 704/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 98 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.15.  
 
16. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/42) o vým��e 
114 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
17. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemky  parc. �. 311/6 ost. pl. o vým��e 2279 m2, 
parc. �.  562 ost pl. o vým��e 153 m2 a d�ev�nou k�lnu s pozemkem  parc. �. 563 ost. pl.      
o vým��e 19 m2, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
18. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 1736/1 orná p�da o vým��e  
21750 m2 a �ást pozemku parc. �. 1736/90 orná p�da o vým��e 252 m2 v k. ú. Holice           
u Olomouce, obec Olomouc Povodí Moravy, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 1.20. 
 
19. pronájem �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 spole�nosti AP služby spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod        
�. 1.21. 
 
20. podání žádosti o odkup �ástí pozemk� parc. �. 404/1 ostatní plocha o vým��e 565 m2     
a parc. �. 404/173 ostatní plocha o vým��e 35 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc            
z vlastnictví spole�nosti Moravské železárny, a. s. do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce. Vým�ra bude up�esn�na po vypracování GP. (Jedná se o �ásti p�edm�tných 
pozemk� nutných pro realizaci noclehárny.) dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
21. podání žádosti o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy, pop�. 
umíst�ní nádob na komunální odpad, na pozemku parc. �. 404/1 ostatní plocha v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch objektu ob�anské vybavenosti  �. p. 245 na pozemku 
parc. �. st. 309 zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.1. 
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22. uzav�ení dodatku k nájemní smlouv� na  �ásti pozemk� parc. �. 106/2 ost. pl. o vým��e 
1228 m2  a parc. �. 427 zast. pl. o vým��e 200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
23. dopln�ní smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 69/1 ost. pl. o vým��e 
93 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
24. pronájem �ásti pozemku  231/5 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
25. pronájem �ásti pozemku parc. �. 834/2 ost. pl. o vým��e 80 m2 v  k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti APOLONIA INVEST s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
26. pronájem �ásti pozemku parc. �. 487/1 orná p�da o vým��e 255 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, �ást pozemku parc. �. 1023 ost. pl. o vým��e 102 m2, �ást pozemku parc. �. 849/8 
orná p�da o vým��e 1 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc spole�nosti PROJEKT 
PRAŽSKÁ s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
27. pronájem �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná p�da o vým��e 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc spole�nosti D. T. L. CARS s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
28. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy na pozemek parc. �. 
247/3 trvalý travní porost v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 264/2 
zahrada v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
29. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování plynovodní 
p�ípojky a vodovodu na pozemku parc. �. 139/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prosp�ch objektu k bydlení, �. pop. 252 na pozemku parc. �. 302 zastav�ná 
plocha a nádvo�í v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.13.  
 
30. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování plynovodní p�ípojky a vodovodu na pozemku parc. �. 139/3 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch objektu k bydlení, �. pop. 252           
na pozemku parc. �. 302 zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.13.  
 
31. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelové 
p�ípojky NN na pozemku parc. �. 1458/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
32. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelové p�ípojky NN na pozemku parc. �. 1458/4 ostatní plocha         
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  
dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
33. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 508 ostatní plocha, parc. �. 509 ostatní plocha, parc. �. 
510/1 ostatní plocha, parc. �. 511 ostatní plocha, parc. �. 512 ostatní plocha, parc. �. 432/28 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. 
s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
34. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 508 ostatní plocha, 
parc. �. 509 ostatní plocha, parc. �. 510/1 ostatní plocha, parc. �. 511 ostatní plocha, parc.   
�. 512 ostatní plocha, parc. �. 432/28 ostatní plocha, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc         
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ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
35. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc         
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
36. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1185/4 ostatní plocha       
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.16. 
 
37. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemku parc. �. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  dle d�vodové zprávy bod         
�. 2.17. 
 
38. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonního kabelu na pozemku parc. �. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
39. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1136, parc. �. 1137, parc. �. 1140, vše ostatní plocha        
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.18. 
 
40. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1136, parc. �. 1137, 
parc. �. 1140, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
�EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 329/1, parc. �. 331/1, parc. �. 330, parc. �. 292/2, parc. �. 
291/34, parc. �. 62, parc. �. 292/1, parc. �. 339, parc. �. 61, parc. �. 319, parc. �. 150/2, parc. 
�. 294/7 a parc. �. 317, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 329/1, parc. �. 331/1, 
parc. �. 330, parc. �. 292/2, parc. �. 291/34, parc. �. 62, parc. �. 292/1, parc. �. 339, parc. �. 
61, parc. �. 319, parc. �. 150/2, parc. �. 294/7 a parc. �. 317, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
43. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 255/2 ostatní plocha, parc. �. 255/10 ostatní plocha a parc. 
�. 221/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
�EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 255/2 ostatní plocha, 
parc. �. 255/10 ostatní plocha a parc. �. 221/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
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45. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 487/1 orná p�da, parc. �. 487/3 ostatní plocha, vše   v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 487/1 orná p�da, parc.          
�. 487/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
47. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo umíst�ní a provozování sloupové 
trafostanice na pozemku parc. �. 734/3 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc           
a uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 723 ostatní plocha      
a 734/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
48. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
umíst�ní a provozování sloupové trafostanice na pozemku parc. �. 734/3 ostatní plocha        
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. �. 723 ostatní plocha a 734/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
49. uzav�ení smlouvy o umíst�ní za�ízení na st�eše domu Knihovny m�sta Olomouce, 
nám�stí Republiky �.o. 1 �.p. 856 na pozemku parc. �. st. 181 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc Ob�anské demokratické stran� dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
50. uzav�ení smlouvy o umíst�ní za�ízení na st�eše domu Knihovny m�sta Olomouce, 
nám�stí Republiky �.o. 1, �.p. 856 na pozemku parc. �. st. 181 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc Sboru církve bratrské dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
51. technické zhodnocení nebytového prostoru o celkové vým��e 72,30 m2 nacházející se     
v 1. NP objektu ob�anské vybavenosti bez �p/�e na pozemku parc. �. 288 zast. pl., vše        
v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc ve výši 277 307,- K�. 
 
52. doplatek ve výši 87 997,- K� za  technické zhodnocení nebytového prostoru o celkové 
vým��e 72,30 m2 nacházející se v 1. NP v objektu ob�anské vybavenosti bez �p/�e            
na pozemku parc. �. 288 zast. pl., vše v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc spole�nosti 
SPEA Olomouc, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
 
53. pronájem nebytového prostoru o vým��e 17,16 m2 ve 4. NP v dom� Dolní nám�stí �.o. 
38, �.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e 671 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc ob�anskému sdružení PGST Ostrava dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
54. zm�nu výše nájemného u pronájmu nebytových prostor 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 spole�nosti DDV SOLÁRIUM s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.8. 
 
55. vy�azení pozemk� �ást parc. �. 21/1 ostatní plocha o vým��e 15 000 m2 a parc. �. 17 
trvalý travní porost o vým��e 584 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z katalogu pozemk� pro 
bydlení z d�vodu jeho ponechání v majetku statutárního m�sta Olomouce jako územní 
rezervy dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
56. výpov�� smlouvy o nájmu na pozemek parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc uzav�ené s paní xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.17.  
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57. uzav�ení dodatku �.1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/8/2007/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a Kaskády Hej�ín s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.1. 
 
58. uzav�ení  dohody o zrušení závazku, mezi  NEORENT, a.s. a statutárním m�stem 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
59. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Logistický areál v Olomouci – 
�ást Nový Sv�t“ – �ást  SO 08 p�íjezdová komunikace a SO 09 prodloužení vodovodního      
a kanaliza�ního �adu mezi statutárním m�stem Olomouc a  AP služby spol. s r.o. dle 
d�vodové zprávy  bod �. 5.3. 
 
60. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Logistický areál v Olomouci – �ást Nový Sv�t“, �ást SO 09 Prodloužení vodovodního            
a kanaliza�ního �adu mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  AP 
služby spol. s r.o. jako budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
61. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „VÝSTAVBA RD NEMILANY“ – 
�ást vodovod, splašková kanalizace, deš�ová kanalizace, rozvody NN, rozvody ve�ejného 
osv�tlení, komunikace a rozvod plynu mezi Stavitelstvím Pospíšil s.r.o. , K – stav stavební    
a. s. a statutárním m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
62. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„VÝSTAVBA RD NEMILANY“ – �ást vodovod, splašková kanalizace, rozvody ve�ejného 
osv�tlení a komunikace, mezi Stavitelstvím Pospíšil s.r.o. , K – stav stavební a. s.                  
a statutárním m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.6. 
 
63. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Bytový d�m blok A, B“ – �ást  odstavná stání a komunikace pro p�ší, mezi INTES 
OLOMOUC, spol. s r.o.  jako budoucím dárcem a statutárním m�stem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným  dle d�vodové zprávy bod �. 5.7. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 8. 7. 2008, bod programu 2, bod 3.5. 
ve v�ci nevyhov�ní žádosti o 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 dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
2. spole�nosti HOTEL GEMO, s.r.o. a Unie pro �eku Moravu ob�anské sdružení o pronájem 
nebytového prostoru o vým��e 17,16 m2 ve 4. NP v dom� Dolní nám�stí �.o. 38, �.p. 27      
na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e 671 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
3. spole�nosti STAFOS - REAL, s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 21/1 ostatní plocha 
o vým��e 4 182 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2, bod 4.4. ve v�ci doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. st. 704/1 zast. pl.          o 
vým��e 98 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
2. �ást usnesení RMO ze dne 11. 4. 2006, bod programu 2, bod II. A) 10) ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. �. 540/2 ost. pl. o vým��e 17 765 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
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3. �ást usnesení RMO ze dne 29. 1. 2008, bod programu 2, bod 2.15. ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. �. 540/41 ostatní plocha a parc. �. 540/42 ostatní plocha,  vše 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.  s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.11. 
 
4. usnesení RMO ze dne 14. 10. 2008, bod programu 2, bod 3.3. ve v�ci schválení pronájmu 
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 xxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
5. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2, bod 4.7. ve v�ci doporu�ení ZMO 
schválit výb�r kupujícího budovy �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl. 
o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) mezi panem xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx , panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, spole�nostmi 
Pyro&Art s.r.o., DINERO INVEST, s.r.o., Vision spol. s r. o. a AUTOSKLA ALKA s.r.o.  
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 585 150,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
4. bere na v�domí 
1. d�vodovou zprávu bod �. 2.2. 
 
2. provedení stavebních úprav spo�ívajících v rekonstrukci sociálního za�ízení v celkové výši 
300 000,- K� v�etn� DPH v nebytových prostorách o vým��e 261,93 m2 v 2. NP v objektu 
MŠ Rooseveltova �.o. 101, �.p. 109 stavba ob�. vybavení na pozemku parc. �. st. 112/5 
zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemcem - spole�ností The 
International School in Olomouc s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.6. 
 
3. d�vodovou zprávu bod �. 5.8. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. odprodej budovy �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl. o vým��e 
437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) spole�nosti Pyro&Art s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 1 588 650,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
2. odprodej pozemku parc. �. 1029/3 zahrada o vým��e 85 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 63 850,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada (dle GP díl „a“) o vým��e 145 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 130 856,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
4. odprodej �ástí 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 xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 195 450,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
5. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 267 m2, parc. �. 421/7 ost. pl. 
o vým��e 142 m2 a pozemku parc. 1222/2 ost. pl. o vým��e 101 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 516 070,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.7. 
 
6. odprodej pozemku parc. �. 231/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec 
Olomouc za kupní cenu ve výši 4 790,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
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7. odprodej pozemku parc. �. 324/201 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc �R-�editelství silnic a dálnic �R za kupní cenu ve výši 335 500,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.9. 
 
8. odprodej pozemku parc. �. 1253/26 trvalý travní porost o vým��e 237 m2 v k. ú. Hynkov, 
obec P�íkazy manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 350,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.10. 
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 127/1 ost. pl. (dle GP parc. �. 127/11) o vým��e 127 m2     
v k. ú. Lazce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 127 684,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. (dle GP parc. �. 1158 ost. pl.) o vým��e 
286 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 248 
581,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
11. odprodej pozemk� parc. �. 401/41 orná p�da o vým��e 22 m2, st. 652 zastav�ná plocha 
a nádvo�í o vým��e 112 m2 a parc. �. 401/38 orná p�da o vým��e 219 m2, vše v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   208 623,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.13. 
 
12. odprodej pozemku parc. �. 723/6 orná p�da o vým��e 18 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 347,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.14.  
 
13. odprodej �ásti pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. (dle GP parc.  �. 200/11)  o vým��e        
181 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx ideální podíl 1/2  výše uvedené 
nemovitosti za kupní cenu ve výši  63 748,- K� a manžel�m xxxxxxxxxx ideální podíl  1/2 
výše uvedené  nemovitosti za kupní cenu ve výši  63 748,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.15.   
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 235/25 orná p�da o vým��e 6 m2 (dle GP parc. �. st. 
908 zast. plocha) v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. za kupní 
cenu ve výši 9 960,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
15. odprodej pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši 207.000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.17. 
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 249/3 (dle GP parc. �. 249/28) trvalý travní porost          
o vým��e 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti ŽIŽKA 
stavebniny s.r.o. za kupní cenu 1 526,- K�/m2,  tj. 4 425 400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.18.  
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1502 ostat. pl. o vým��e       19 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 704/2 lesní pozemek o vým��e 220 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
3. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 705/2 lesní pozemek o vým��e 
98 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.8.  
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4. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 255/5 orná p�da o vým��e 
330 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. 
�. 560 ostat. pl. o vým��e 80 m2, �ást pozemku parc. �. 255/14 orná p�da o vým��e 68 m2 a 
�ást pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
5. žádosti spole�nosti STAFOS - REAL, s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 21/1 ostatní 
plocha o vým��e 4 182 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
6. žádostem pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx a spole�ností DINERO INVEST, s.r.o., Vision spol. s r. o. a AUTOSKLA 
ALKA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl. o 
vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
7. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. o vým��e 
264 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 
v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
9. žádostem pana xxxxxxxxxx, spole�nosti Domluvíme se? s.r.o., pana xxxxxxxxxx – 
EUROCAR, manžel� xxxxxxxxxx, spole�nosti ESROM s.r.o.           a spole�nosti AUTOSKLA 
ALKA s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 249/3 (dle GP parc. �. 249/28) trvalý travní 
porost o vým��e 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.18. 
 
7. ukládá 
odboru vn�jších vztah� a informací zajistit (navrhnout a projednat v komisi pro sport a 
t�lovýchovu) a p�edat odboru majetkoprávnímu smluvní podmínky pro poskytnutí jako 
výp�j�ky p�edm�tných nemovitostí Sdružení hokejbalových mužstev v oblasti Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
T: 13. 1. 2009 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
8. ukládá 
primátorovi a nám�stkyni Han� Kaštilové Tesa�ové dále jednat se zástupci Ministerstva 
obrany �eské republiky v dané záležitosti dle d�vodové zprávy  bod �. 5.8. 
T: 16. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  

Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
9. sv��uje 
1. sportovní h�išt� s  �ástí pozemku  parc. �. 155 ost. pl. o vým��e 1 300 m2 v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc do správy odboru vn�jších vztah� a informací Magistrátu m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
2. �ást pozemku  parc. �. 155 ost. pl. o vým��e 2 504 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc 
do správy odboru životního prost�edí Magistrátu m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.3. 
 
10. souhlasí 
1. s p�enecháním pozemk� parc. �. 776/5 orná p�da o vým��e 7156 m2, parc. �. 45/1 ost. pl. 
o vým��e 1321 m2, parc. �. 45/8 ost. pl. o vým��e 7 m2, parc. �. 776/3 orná p�da o vým��e 
1047 m2, parc. �. 776/4 orná p�da o vým��e 1792 m2 a �ásti pozemku parc. �. 776/1 orná 
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p�da o vým��e 7699 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pronajatého Zem�d�lskému 
družstvu Slavonín do podnájmu za podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 2.4.  
 
2. s odpo�tem vložených investic za provedené stavební úpravy ve výši 300 000,- K� v�etn� 
DPH spo�ívající v rekonstrukci sociálního za�ízení v nebytových prostorách o vým��e   
261,93 m2 v 2. NP v objektu MŠ Rooseveltova �.o. 101, �.p. 109 stavba ob�. vybavení          
na pozemku parc. �. st. 112/5 zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
pronajatých  spole�nosti The International School in Olomouc s. r. o. z nájemného dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.6. 
 
3. s realizací II. etapy stavebních úprav dle p�edložené projektové dokumentace v max. výši 
2.938.958,- bez DPH nákladem spole�nosti RK Invest, s.r.o. v nebytových prostorech        
o vým��e 731,14 m2 (kavárna Opera) v objektu Horní nám�stí �.o. 21, �.p. 433 na pozemku 
parc. �. 372 zast. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc s tím, že vložené investice dle 
znaleckého posudku na technické zhodnocení nemovitosti budou ode�teny po odsouhlasení 
RMO z nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 3.7.  
 
4. s provedením stavebních úprav v maximální výši 245.000,- K� bez DPH v nebytových 
prostorech 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 nákladem nájemce bez možnosti odpo�tu z 
nájemného s tím, že po doložení faktur a odsouhlasení výše vložených investic do 
technického zhodnocení nemovitosti RMO budou vložené investice odepisovány ve vlastním 
ú�etnictví nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 3.8. 
 
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 z�ízení v�cného b�emene uložení, vedení a provozování podzemního 
kanaliza�ního potrubí na pozemcích parcela �. 1203 ostatní plocha, parcela �. 930/22 orná 
p�da a parcela �. 1024/3 ostatní plocha, všechny v katastrálním území �ep�ín, obci 
Olomouc a v�cného b�emene vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislostí s jeho 
provozem, opravami, údržbou, zm�nami nebo odstran�ním, a to se spole�ností Praha West 
Investment k. s., vlastníkem uvedených pozemk� dle bodu �íslo 1 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Za Školou – rekonstrukce komunikace                   
a inženýrských sítí“ na pozemcích parc.�. 21/2 zastav�ná plocha a nádvo�í a parc.�. 24 
zastav�ná plocha a nádvo�í, oba v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 
64 ve vlastnictví pana Ing. Josefa Opletala dle bodu �íslo 2 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene k �ásti pozemku parc. �. 
249/6 ostatní plocha v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc              
ve vlastnictví Olomouckého kraje, správ� St�ední školy polygrafické, Olomouc. V�cné 
b�emeno bude spo�ívat v oprávn�ní statutárního m�sta Olomouc umístit a provozovat         
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na �ásti tohoto pozemku kanalizaci a napájecí kabely a v právu vstupu a vjezdu techniky 
oprávn�ného na tento pozemek v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, zm�nami 
nebo odstran�ním. Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 1 roku               
od kolaudace stavby. V�cné b�emeno se z�izuje bezúplatn� a na dobu neur�itou dle bodu 
�íslo 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 385/2  orná p�da o vým��e 145 m2        
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území zapsáno na 
LV �. 135 ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx za kupní cenu 1.100,- K�/m2 dle bodu �íslo        4 
p�edložené d�vodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene, spo�ívajícího v umíst�ní             
a provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na pozemek parc.�. 142/1 zahrada v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc a to v souvislosti se z�ízením, provozem, opravami       
a údržbou. Dot�ený pozemek je ve spole�ném jm�ní manžel� pana xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxx dle bodu �íslo 5 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o úplatném z�ízení v�cného b�emene za cenu dle znaleckého posudku, 
spo�ívajícího v umíst�ní a provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na pozemky 
parc.�. 475 trvalý travní porost a parc.�. 486 trvalý travní porost, oba v k. ú. Radíkov              
u Olomouce, obec Olomouc a to v souvislosti se z�ízením, provozem, opravami a údržbou.  
Dot�ené pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (id. 1/2 obou pozemk�) 
a paní xxxxxxxxxx (id. 1/2 obou pozemk�) dle bodu �íslo 6 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o úplatném z�ízení v�cného b�emene za cenu dle znaleckého posudku, 
spo�ívajícího v umíst�ní a provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na pozemky 
parc.�. 477 trvalý travní porost a parc.�. 492 trvalý travní porost, oba v k. ú. Radíkov              
u Olomouce, obec Olomouc a to v souvislosti se z�ízením, provozem, opravami a údržbou. 
Dot�ené pozemky jsou ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx dle bodu �íslo 7 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o úplatném z�ízení v�cného b�emene, spo�ívajícího v umíst�ní                   
a provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu na pozemek parc.�. 485 trvalý travní 
porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc a to v souvislosti se z�ízením, provozem, 
opravami a údržbou. Dot�ený pozemek je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx. V�cné b�emeno je 
z�izováno na dobu neur�itou a za jednorázovou úplatu ve výši 2.860,- K� dle bodu �íslo     8 
p�edložené d�vodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Za Školou – rekonstrukce komunikace                  
a inženýrských sítí“ na pozemku parc.�. 37/2 ostatní plocha v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 96, ve vlastnictví spole�nosti Lidl �eská republika v.o.s. 
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 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) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 18 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 a) 
b) Sladkovského 1, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 3 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 
b) 
c) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 16 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
      b) na  2 roky, 1/2 roku s nájemci – DPS, bezbariérové byty:   
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Hole�kova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z	� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�í�ná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc – 1/2 roku 
dle d�vodové zprávy bod 3 b)  
   c) na  1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 c) 
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     d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z	� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 d) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzav�ené na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4)   
 
3. s rozší�ením nájemních smluv – bývalé vojenské byty: 
1)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
2)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
3)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
4)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
5)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
6)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
7)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
8)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
9)   xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
10) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
11) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
12) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
13) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
14) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
15) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
16) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
17) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
18) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
19) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
20) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
21) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
22) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
23) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
24) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
25) xxxxxxxxxx Voskovcova 4, Olomouc  
26) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
27) xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
28) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
29) xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
30) xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
31) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
32) xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
33) xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 5)  
 
4. s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6) 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Zm�na plánu oprav SNO, a.s. roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
upravený plán oprav roku 2008 
 
3. ukládá 
provést rozpo�tové zm�ny z nich vyplývající  
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
6 Obstaravatelská smlouva SNO, a.s. na rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
7 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ukon�ení nájemních smluv k pozemku parc. �. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dohodou s nájemci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodloužení lh�ty k úhrad� kupní ceny za pozemek parc. �. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, kupujícím manžel�m xxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxx, manžel�m 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, na 40 dní od podpisu kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
zapracování zvláštních podmínek do kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. �. 844/1, 
zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kupujícím manžel�m xxxxxxxxxx, manžel�m 
xxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, a to dopln�ní t�chto lh�t: 
- lh�ta pro vrácení kupní ceny kupujícím, kte�í zaplatili kupní cenu za sv�j podíl na pozemku, 
v p�ípad�, kdy nezaplatí kupní cenu v plné výši za sv�j podíl na pozemku jeden z kupujících, 
tato lh�ta �iní 30 dn� ode dne následujícího po uplynutí lh�ty pro zaplacení kupní ceny 
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- lh�ta pro vrácení kupní ceny všem kupujícím pro p�ípad, že všichni kupující kupní cenu 
zaplatí a katastrální ú�ad neprovede vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí, tato 
lh�ta �iní 30 dn� od doru�ení pravomocného rozhodnutí katastrálního ú�adu o zamítnutí 
vkladu vlastnického práva statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�ipravit prodej budovy �. p. 189 (Hn�votínská 11) s pozemkem 
parc. �. st. 1961, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, budovy �. p. 190 
(Hn�votínská 13) s pozemkem parc. �. st. 1962, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e      
254 m2 a budovy �. p.  191 (Hn�votínská 15) s pozemkem parc. �. st. 1963, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách 
dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným nájemc�m dle d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky �. 622/7  v dom� �. p. 622 
(nám. Národních Hrdin� 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1077/13260                    
na spole�ných �ástech domu �. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1077/13260 
na pozemku parc. �. st. 771, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
7. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 643/20 v dom� �. p. 643 (Palackého 8)                              
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643      
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci - paní xxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
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 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A, 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
 
 
 



 16

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. 
 
 
 
9 Odchyty zví�at 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit nabídky soukromých subjekt� na odchyt zví�at na území m�sta 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
3. ukládá 
zajistit úpravu smlouvy s LOZ - p�edání a p�evzetí ps� v útulku 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
4. ukládá 
provést rozpo�tovou zm�nu týkající se p�evodu finan�ních prost�edk� z MPO na OŽP 
T: 18. 11. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
10 Východní tangenta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
jednat s p�íslušnými orgány o maximálním urychlení p�ípravy a termínu realizace východní 
tangenty 
T: 18. 11. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
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11 Sportovn� spole�enské centrum Droždín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
12 Restaurace Fontána 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporu�ený postup dle bodu �.4 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zadat dokumentaci na rekonstrukci povrch� m�stských pozemk� a nárokovat 
�ástku na realizaci do rozpo�tu m�sta na rok 2009 dle bodu �.4 d�vodové zprávy 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
13 Úprava platu �editelky mate�ské školy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
osobní p�íplatek �editelce mate�ské školy dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editelku mate�ské školy 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13. 
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14 Ú�ast SmOl na veletrzích CR 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast m�sta na veletrzích a prezenta�ních akcích pro rok 2009 dle upravené d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
15 Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nepožadováním smluvní pokuty spojené s pozd�jším vrácením nevy�erpaného p�ísp�vku 
od SmOl 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
16 OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
17 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
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4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 66, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 Žádosti o zm�ny projekt� v sociální oblasti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�ny využití podpor z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce, dle záv�ru p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
19 Zm�ny jízdních �ád� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�ny jízdních �ád� k 14. 12. 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�nu názvu autobusové zastávky "ÚSOL" na "Karafiátova" 
 
4. ukládá 
informovat cestující ve�ejnost 
T: 1. 12. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
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20 Ozna�ení vlastníka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle upravené d�vodové zprávy bod I. 
 
3. schvaluje 
zásady pro p�id�lování Ozna�ení vlastníka zpoplatn�ní místní komunikace pro rok 2009 dle 
upraveného bodu II. varianty B 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
21 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného  parkovacího stání pro 1 vozidlo St�ediska rané pé�e            
na Dolním nám. dle d�vodové zprávy ad) A 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazených  parkovacích stání pro 2 vozidla Volksbank CZ v ul. 
K�ížkovského dle d�vodové zprávy ad) B 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
22 Audit investi�ní akce - Cyklostezka Chválkovice - Samotišky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy �.25/2008 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
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23 Využití ve�ejné finan�ní podpory poskytnuté z rozpo�tu SmOl  
v roce 2007 - SKI AREÁL HLUBO�KY, spol. s r.o. 

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: 24. 
 
 
 
24 FS II. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edložený návrh na pam�tní tabuli Fondu soudržnosti II. a návrh na umíst�ní pam�tních 
tabulí dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh dalšího postupu pro zajišt�ní zvláštní podmínky Fondu soudržnosti 
T: 1. 12. 2008 
O: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 26. 
 
 
 
25 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené složení pracovní skupiny IPRM dle upraveného bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uplatn�ním nástroje finan�ního inženýrství v rámci IPRM Revitalizace a regenerace 
sídlišt�. 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
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26 P�ednádražní prostor-partnerská smlouva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem partnerské smlouvy dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
1. nám�stka primátora Mgr. Svatopluka Š�udlíka k podpisu partnerské smlouvy o p�íprav�, 
realizaci a financování projektu CZ.1.12/1.2.00/03.00384 P�ednádražní prostor 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
27 Žádost Divadla hudby m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
se žádostí Divadla hudby m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
28 Žádost Knihovny m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
se žádostí Knihovny m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
29 Konzervato� Evangelické akademie 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se za�azením finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
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3. ukládá 
zajišt�ní finan�ních prost�edk� pro vykrytí 
T: 18. 11. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
30 Povolení k vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 33. 
 
 
 
31 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: 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

 
 
 


