
 

USNESENÍ 
 

z 61. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 1. 12. 2008 
 
Poznámka:  
- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 
-  do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby nahlédnout 
na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 
 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
- informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 1.12.2008 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
4. vypouští ze sledování 
bod 24, �ást 3 usnesení RMO ze dne 4.11.2008, týkající se Fondu soudržnosti II. 
 
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. �. 1058 ostatní plocha o vým��e 30 m2 v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 2/1 ostatní plocha o vým��e cca 105 m2  
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Vým�ra 
bude up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
kanaliza�ního �adu na pozemku parc. �. 2/1 ostatní plocha v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc                                                                        
ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
4. zám�r pronajmout pozemky parc. �. st. 584 zast. pl. o vým��e 5 m2 a parc. �. 487 zahrada 
o vým��e 187 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
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5. zám�r darovat pozemek parc. �. 389/32 ostat. pl. o vým��e 566 m2 v k. ú. Topolany           
u Olomouce, obec Olomouc Olomouckému kraji dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
6. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 24,50 m2 v 1. NP v dom� Dolní nám�stí �.o. 
38, �.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
7. 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 �. 1.6. 
 
8. 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 �. 1.7. 
 
9. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 634/2 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
10. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1201/7 zastav�ná plocha o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
11. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1205/2 zast. pl. o vým��e 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.10.   
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1001 ost. pl. o vým��e 135 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
13. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 601/8 ost. pl. o vým��e 1 m2 v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
14. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 2128 ost. pl. o vým��e 212 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – rozší�ení subjektu na stran� 
nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 1.13.  
 
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 350/34 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  74 ost. pl. o vým��e 15 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
17. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku  parc. �. 306/19 orná p�da             
o vým��e 1 460  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc (dle návrhu OKR) dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.16. 
 
18. p�edb�žný zám�r budoucího odprodeje �ásti pozemku parc. �. 1309 orná p�da o vým��e 
700 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc �eskému zahrádká�skému svazu osada Na vyhlídce 
a �eskému zahrádká�skému svazu, základní organizace Slavonín dle varianty A za 
podmínky schválení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v p�edm�tné lokalit� (úprava trasy biokoridoru) 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.17.  
 
19. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.18.   
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20. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 238 ostat. pl. o vým��e 480 m2     
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.19.  
 
21. p�edb�žný zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. st. 1367 zast. pl. o vým��e cca 250 m2    
v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, spole�nosti CENTRAL PARKING OLOMOUC, 
s.r.o., paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti M30 REALITY s.r.o., pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za �ást pozemku parc. �. 95/27 o vým��e cca 476 m2 a �ást pozemku parc. �. 95/28              
o vým��e 367 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce. Vým�ry �ástí pozemk� budou up�esn�ny po vyhotovení GP 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.20.  
 
22. výpov�� smlouvy o nájmu na pozemek  parc. �. 150/15 zahrada o vým��e 526 m2 v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc uzav�ené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
23. za�azení pozemku parc. �. 150/15 zahrada o vým��e 526 m2 v k. ú. Nedv�zí                    
u Olomouce, obec Olomouc do kategorie A, tj. pronajmout a následn� odprodat pozemek 
fyzické osob� za ú�elem výstavby RD dle d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
24. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 150/15 zahrada o vým��e     
526 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
25. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 63/6 ost. pl. o vým��e 23 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc. Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na po vyhotovení GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.22.  
 
26. zám�r odprodat pozemek parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 76 m2  v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
27. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. 
�. 938 ost. pl. o vým��e 76 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch nemovitostí, a to 
objektu pro rodinnou rekreaci �. e. 176 na pozemku parc. �. 936 zast. pl. o vým��e 688 m2, 
pozemku parc. �. 936 zast. pl. o vým��e 688 m2, pozemku parc. �. 937 ostat. pl. o vým��e 
520 m2 a pozemku parc. �. 931 orná p�da o vým��e 446 m2, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc a pozemku parc. �. 930 zahrada o vým��e 375 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
28. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 485 m2 v objektu Hálkova �. o. 20, �. p. 
820 na pozemku parc. �. st. 1003 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti 
ZELOS, spol. s r. o. – prodloužení nájemní smlouvy dle d�vodové zprávy bod �. 1.24.  
 



 4 

29. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 2479/2 zast. pl. o vým��e 392 m2 a parc. �. 185/14 
ostat. pl. o vým��e 79 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod    
�. 1.25.  
  
30. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 13,91 m2 1. NP v objektu ob�. vybavenosti 
�.p. 518 na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc (ZŠ a MŠ 
Olomouc, Demlova 18) spole�nosti MEDIVIZE s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.26. 
31. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 335/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.27. 
 
32. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e 120 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.28. 
 
33. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 42/9 zahrada o vým��e 271 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.29. 
 
34. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  580/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.30. 
 
35. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 146/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.31. 
 
36. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 449/30 ost. pl. o vým��e 1154 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.32. 
 
37. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 861/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle varianty �. 2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.33. 
 
38. uzav�ení dodatku k nájemní smlouv� �. MAJ-PR-NS/50/2004/K� uzav�ené se Správou 
les� m�sta Olomouce, kterým dojde ke zúžení p�edm�tu nájmu o �ást pozemku parc. �. 
783/3 lesní pozemek o vým��e 750 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.2. 
 
39. výpov�� z nájmu pozemk� parc. �. 1258/4 o vým��e 1713 m2, prac. �. 1299/11 o vým��e 
3039 m2, parc. �. 1300/19 o vým��e 7561 m2, parc. �. 1308/6 o vým��e 4387 m2, parc. �. 
1294/8 o vým��e 3685 m2, parc. �. 1300/12 o vým��e 7173 m2 a parc. �. 1306/29 o vým��e 
1297 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc pronajatých spole�nosti FADRO, 
spol. s r. o. smlouvou o nájmu �. MAJ-EM-NS/36/2007/Plh. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
40. výpov�� z nájmu pozemk� parc. �. 1318/18 orná p�da o vým��e 1937 m2 a parc. �. 
1301 trvalý travní porost o vým��e 3566 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc pronajatých 
spole�nosti FADRO, spol. s r. o. smlouvou o nájmu �. MAJ-EM-NS/26/2002/Pl. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.11. 
 
41. pronájem �ásti pozemku parc.  �. 624/3 ost. pl.   o vým��e 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti CPI Hotels, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
42. poskytnutí jako výp�j�ky pozemku parc. �. 1 zast. pl. o vým��e 511 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc Sportovnímu klubu Lošov dle d�vodové zprávy bod �. 2.15.  
 
43. pronájem �ásti pozemku parc.  �. 319/2 orná p�da o vým��e 400 m2 v k. ú. Nové Sady    
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.16.      
 
 



 5 

44. pronájem �ásti pozemku parc. �. 247/24 trvalý travní porost o vým��e 107 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
45. poskytnutí jako výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 1736/1 orná p�da o vým��e  21750 m2    
a �ásti 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 �. 2.18. 
 
46. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 999, parc. �. 1000, parc. �. 1001, parc. �. 392/16, parc. �. 
1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na pozemku parc. �. 1005/1 orná 
p�da v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. �. 1462 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.20. 
 
47. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 999, parc. �. 1000, 
parc. �. 1001, parc. �. 392/16, parc. �. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na pozemku parc. �. 1005/1 orná p�da v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na 
pozemku parc. �. 1462 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
48. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1939/1 ostatní plocha, parc. �. 680 a parc. �. 678/2, vše 
orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
49. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 1939/1 ostatní plocha, 
parc. �. 680 a parc. �. 678/2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc         
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
50. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemku parc. �. 1079 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. �. 1079 ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.                  
dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
52. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
53. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1045/1 ostatní plocha       
v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.23. 
 
54. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelových 
rozvod� na pozemcích parc. �. 807/1, parc. �. 824/1, parc. �. 824/30, parc. �. 808/2, parc. �. 
34/6, parc. �. 434/8, parc. �. 20/2, parc. �. 804/5, parc. �. 835/1, parc. �. 97/5, parc. �. 808/3, 
parc. �. 46/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na pozemcích parc. �. 
5/22, parc. �. 5/21, parc. �. 5/8, vše ostaní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
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Olomouc, na pozemcích parc. �. 536/1, parc. �. 495/4, parc. �. 495/3, parc. �. 88/1, parc. �. 
88/15, parc. �. 536/15, vše ostatní plocha, parc. �. 235/39, parc. �. 235/25, parc. �. 235/26, 
vše orná p�da, vše  v k. ú. Povel, obec Olomouc, na pozemcích parc. �. 1232/11, parc. �. 
1232/12, parc. �. 1122, parc. �. 1319/1, parc. �. 1124, parc. �. 1126, parc. �. 1157/1, vše 
ostaní plocha, parc. �. 812/30, parc. �. 776/1, parc. �. 812/11, parc. �. 812/10, parc. �. 812/9, 
parc. �. 776/3 vše orná p�da, vše  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na pozemcích parc. �. 
324/7, parc. �. 336/1, parc. �. 328/1, parc. �. 328/5, parc. �. 328/7, parc. �. 328/2, parc. �. 
614/3, parc. �. 619/1, parc. �. 424/1, parc. �. 336/7, parc. �. 416/1, parc. �. 341/3, vše ostatní 
plocha, parc. �. 336/3 vše zahrada, vše  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a  na pozemku 
parc. �. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti FORCOM NET, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
55. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelových rozvod� na pozemcích parc. �. 807/1, parc. �. 824/1, parc. 
�. 824/30, parc. �. 808/2, parc. �. 34/6, parc. �. 434/8, parc. �. 20/2, parc. �. 804/5, parc. �. 
835/1, parc. �. 97/5, parc. �. 808/3, parc. �. 46/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na pozemcích parc. �. 5/22, parc. �. 5/21, parc. �. 5/8, vše ostaní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na pozemcích parc. �. 536/1, parc. �. 495/4, parc. �. 
495/3, parc. �. 88/1, parc. �. 88/15, parc. �. 536/15, vše ostatní plocha, parc. �. 235/39, parc. 
�. 235/25, parc. �. 235/26, vše orná p�da, vše  v k. ú. Povel, obec Olomouc, na pozemcích 
parc. �. 1232/11, parc. �. 1232/12, parc. �. 1122, parc. �. 1319/1, parc. �. 1124, parc. �. 
1126, parc. �. 1157/1, vše ostaní plocha, parc. �. 812/30, parc. �. 776/1, parc. �. 812/11, 
parc. �. 812/10, parc. �. 812/9, parc. �. 776/3 vše orná p�da, vše  v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, na pozemcích parc. �. 324/7, parc. �. 336/1, parc. �. 328/1, parc. �. 328/5, parc. �. 
328/7, parc. �. 328/2, parc. �. 614/3, parc. �. 619/1, parc. �. 424/1, parc. �. 336/7, parc. �. 
416/1, parc. �. 341/3, vše ostatní plocha, parc. �. 336/3 vše zahrada, vše  v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a  na pozemku parc. �. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti FORCOM NET, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
56. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 2122 ostatní plocha a kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. �. 1053/1 ostatní plocha a parc. �. 907/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
57. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 2122 ostatní plocha a 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. �. 1053/1 ostatní plocha a parc. �. 907/8 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
58. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemku parc. �. 2/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc   
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
59. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. �. 2/3 ostatní plocha    
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
60. pronájem �ásti 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.5.  
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61. vy�azení pozemk� parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 1775 m2 a parc. �. 2150 ostatní 
plocha o vým��e 188 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z katalogu pozemk�          
pro bydlení a jejich ponechání pro realizaci zelen� dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
62. pronájem pozemku parc. �. 1721/14 o vým��e 1 917 m2, �ásti pozemku parc. �. 1721/8   
o vým��e 5 377 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1721/36 o vým��e 40 m2, vše orná p�da v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.18.  
 
63. pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 205 m2, �ást 
pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 75 m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.24.  
 
64. pronájem �ásti pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice     
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.25.  
 
65. pronájem pozemek parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí                
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.26.  
 
66. pronájem pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná 
p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.27.  
 
67. pronájem pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.28.  
 
68. pronájem pozemku parc. �. 147/2 orná p�da o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí                  
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.29.  
 
69. pronájem pozemku parc. �. 159/3 zahrada o vým��e 114 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.40.  
 
70. pronájem �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. o vým��e 20 m2, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.47.   
 
71. uzav�ení dodatku �. 4 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a DELTA INVEST,  s. r.o.  dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.1. 
 
72. uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/12/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.2.  
 
73. uzav�ení  dohody o zrušení závazku, mezi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním 
m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.3.  
 
74. uzav�ení  darovací smlouvy na stavbu „31 RD II. etapa – Olomouc – Nový Sv�t – stavba 
vodovodu a kanalizace“, mezi Stavební firmou VAPE s.r.o. jako dárcem a statutárním 
m�stem Olomouc jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
75. uzav�ení  darovací smlouvy na stavbu „BAUMAX OLOMOUC – P�ístavba zahradního 
centra“ – �ást rekonstrukce vodovodního �adu, ve�ejné osv�tlení, p�eložka ve�ejného 
osv�tlení, chodník a cyklistická stezka, mezi spole�ností Pronájem a využití nemovitostí 
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Praha, spol. s r.o.  jako dárcem a statutárním m�stem Olomouc jako obdarovaným dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.5.  
 
76. uzav�ení  darovací smlouvy na stavbu „Olomouc – Ne�edín – Pražská západní – bytový 
d�m B4“- vodovod, kanalizace, ve�ejné osv�tlení, chodník a parkovací stání, mezi PROJEKT 
PRAŽSKÁ s.r.o. jako dárcem a statutárním m�stem Olomouc jako obdarovaným dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.6. 
 
77. nájemné za pronájem ve�ejných vodovod� a kanalizací na rok 2009 ve výši 93.735.000,- 
K� bez DPH dle d�vodové zprávy bod �. 5.8. 
 
78. uzav�ení dodatku �. 36 ke smlouv� o nájmu, provozování a údržb� ve�ejného vodovodu 
a kanalizace uzav�ené mezi M�stem Olomouc a ST�EDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. dne 29.3.2000 ve zn�ní dodatku �. 31, mezi statutárním m�stem Olomouc a spole�ností 
MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 5.9. 
 
79. uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/4/2007/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a eVector.cz s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.10. 
 
80. uzav�ení dodatku �. 2 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
J/1/2007/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a eVector.cz s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.11. 
 
81. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Novostavba RD a garáže na parc. 
�. 741, k. ú. Slavonín“ mezi statutárním m�stem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy  bod �. 5.12.  
 
82. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Novostavba RD a garáže na parc. �. 741, k. ú. Slavonín“ – �ást komunikace a chodník mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným  a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod �. 5.13. 
 
83. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Prodloužení kanalizace                 
a vodovodu do lokality Suché louky, Radíkov“ mezi statutárním m�stem Olomouc a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.14. 
 
84. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací  smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Prodloužení kanalizace a vodovodu do lokality Suché louky, Radíkov“ mezi statutárním 
m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod   �. 5.15. 
 
85. snížení náhrady za užívání  pozemku parc. �. st. 1644 zast. pl. a nádvo�í o vým��e      
491 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc na �ástku 2.000 za m�síc, a to za období     
od 1. 11. 2006 do 10. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod �. 5.22. 
 
86. dohodu o uznání dluhu a úhrad� dluhu ve splátkách pod ztrátou výhody splátek              
se spole�ností SIKAM s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.22. 
 
87. uzav�ení dodatku �. 9 ke Smlouv� o nájmu, správ� a provozování Plaveckého stadionu 
�. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000 se spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.24.  
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88. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 255/12 orná p�da (dle GP parc. �. 255/17 orná 
p�da) o vým��e 130 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.34. 
 
89. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 525 zast. pl. o vým��e 141 m2, parc. �. 933/1 orná 
p�da o vým��e 128 m2 a �ást pozemku parc. �. 933/14 zahrada (dle GP parc. �. 933/15)       
o vým��e 54 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.35. 
90. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 463/1 zast. pl. (dle GP parc. �. 463/3 ostat. pl.)         
o vým��e 141 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví id. podíl 1/2 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx id. podíl 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxx a id. podíl 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc. �. 464/2 zahrada o vým��e 161 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.36. 
 
91. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 153/1 zahrada o vým��e 200 m2 v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.38.   
 
92. p�e�azení �ásti pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e cca 2 700 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z kategorie D (tj. celou situaci dále prov��it a prozatím rozhodnutí odložit ) do 
kategorie C (tj. odprodat pozemek firm�, která se zabývá výstavbou dom� a byt� a následn� 
je odprodává fyzickým osobám a zajistí zainvestování a vybudování technické infrastruktury) 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.39.  
 
93. výpov�� smlouvy o nájmu na �ásti pozemku: 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 160 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené          
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 37 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené            
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 37 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené            
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 37 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené            
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené          
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 13 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené s  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 38 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené            
s xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 60 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené s Ing. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 48 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené           
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 52 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené            
s xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 42 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�ené se 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.39. 
 
94. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e         
2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem bytové výstavby dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.39. 
 
95. poskytnutí jako výp�j�ky pozemk�  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 Sdružení hokejbalových mužstev v oblasti 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 



 10

96. uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/20/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a Lidl �eská republika v.o.s.  
dle d�vodové zprávy bod �. 5.16.   
 
97. uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/17/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a AIP-byty s.r.o.  dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.17.  
 
98. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „AREÁL NOVÁ SLADOVNA, 
OLOMOUC – HOTEL U PARKU“ – �ást komunikace, chodníky, kanalizace a ve�ejné 
osv�tlení mezi statutárním m�stem Olomouc a HOTEL U PARKU, s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.18.  
 
99. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí kupní smlouvy na inženýrské sít� stavby „AREÁL 
NOVÁ SLADOVNA, OLOMOUC – HOTEL U PARKU“ - �ást kanalizace a ve�ejné osv�tlení 
mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným  a  HOTEL U PARKU, s.r.o. 
jako budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod �. 5.19. 
 
100. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Novostavba samostatného 
rodinného domu Olomouc, Slavonín, parc. �. 533/31“ – �ást STL plynovod, mezi statutárním 
m�stem Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.20.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk�  parc. �. st. 2068 zast. pl. o vým��e 16 m2          
a parc. �. 89/11 ostat. pl. o vým��e 513 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc               
dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. spole�nosti WORLD REAL ESTATE, s.r.o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 818/6 ost. 
pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
3. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �.  954/1 ost. pl.              
o vým��e 45 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 959/2 ost. pl.             
o vým��e 50 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem  pozemk�  parc. �. 1294/21 o vým��e 4942 m2    
a    parc. �. 1294/22 o vým��e 235 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zaplacení kupní ceny za odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1045/26 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1045/51) o vým��e 213 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc              
v pravidelných splátkách dle d�vodové zprávy bod �. 2.12.  
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í           
o vým��e 205 m2, �ásti pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 75 m2          
a pozemku parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.24. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e 
1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 
a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.27.  
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10. paní xxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v     
k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.28. 
 
11. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 159/3 zahrada o vým��e 114 
m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.40. 
 
12. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zaplacení kupní ceny za odprodej pozemku 
parc. �. st. 1392/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 019 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc         
v pravidelných splátkách dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
13. Zem�d�lského družstva Bystrovany o pronájem pozemku parc. �. 528/89 orná p�da        
o vým��e 2 106 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle d�vodové zprávy bod �. 4.15.    
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ástí pozemk� parc. �. 806/1 ost. pl. o vým��e 
224 m2, parc. �. 403/2 ost. pl. o vým��e 101 m2 a parc. �. 830 ost. pl. o vým��e 35 m2, vše   
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem z�ízení parkovacích stání dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.48.  
 
3. trvá 
1. na usnesení RMO ze dne  11. 12. 2007, bod programu 2, bod 2.5 ve v�ci trvání na výši 
nájemného 15 000,- K�/rok od 1. 1. 2008 u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 576/2 ost. pl.      
o vým��e 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti MORELLO s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.23. 
 
2. na usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2, bod 1.9. ve v�ci doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 1029/3 
zahrada       o vým��e 70 m2 a parc. �. 938/2 trvalý travní porost o vým��e 70 m2, vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.49.   
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2009 
a souhlasí s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného stavebního povolení            
do 30. 6. 2010 p�i pronájmu s následným odprodejem pozemk� parc. �. 719/1 o vým��e        
4 162 m2, parc. �. 719/2 o vým��e 997 m2 a parc. �. 719/3 o vým��e 174 m2, vše orná p�da 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc spole�nosti K - stav stavební a. s. dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.5. 
 
2. s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2009 
a souhlasí s prodloužením termínu k p�edložení pravomocného stavebního povolení            
do 30. 6. 2010 p�i pronájmu s následným odprodejem pozemk� parc. �. 700/7 o vým��e      
13 730 m2, parc. �. 721/1 o vým��e 1 148 m2 a parc. �. 721/2 o vým��e 2 006 m2, vše orná 
p�da v k. ú. Nemilany, obec Olomouc spole�nosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.6. 
 
3. s odpo�tem náklad� vynaložených na údržbu areálu Korunní pevn�stky, údržbu a se�ení 
travnatých ploch, náklad� na ostrahu v celkové výši 29 193,- K� z nájemného spole�nosti 
Stavitelství Pospíšil s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
4. s užíváním nebytových prostor o vým��e 81,90 m2 ve 3. NP v objektu k bydlení �.p. 194 
(Dolní nám. �.o. 7) na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc Vzd�lávacím centrem pro ve�ejnou správu �R, o.p.s. do 31. 12. 2008                    
p�i nájemném ve výši 400,- K�/m2/rok dle d�vodové zprávy bod �. 3.6. 
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5. vyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného za užívání nebytových prostor         
o vým��e 95 m2 v dom� Školní �.o. 1, �.p. 203 na pozemku parc. �. 629, v k.ú. Olomouc – 
m�sto, obec Olomouc, na dobu 2 m�síc� ve výši 30 % �istého nájemného z d�vodu 
rekonstrukce fasády domu dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí další slevy z nájemného za užívání nebytových prostor         
o vým��e 97 m2 v 1.NP domu �.p. 1017, �.o. 62, s parc. �. 1324 zast. pl. a nádv. v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, na dobu 3 m�síc� ve výši 30 % �istého nájemného. (tj. celkem 50 %) 
dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
 
6. ud�luje 
1. souhlas Spole�enství vlastník�  jednotek domu Kmochova 3, 5, 7, 9, Olomouc                    
s umíst�ním  bo�ních panel�  lodžií na �ásti pozemku parc. �. 580/1 ost. pl. o vým��e 4 m2   
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.30.  
 
2. souhlas odboru vn�jších vztah� a informací Magistrátu m�sta Olomouce s umíst�ním 
informa�ní tabule na �ásti  pozemku parc. �. 206 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Topolany        
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
3. souhlas s vydlážd�ním �ásti pozemku parc. �. 609/5 ost. pl. o vým��e 16 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za ú�elem umíst�ní nádob na komunální odpad pro Spole�enství 
pro d�m T�ída Kosmonaut� 1065/22, 1066/24, 1067/26, 1068/28, 1069/30, 1070/32, 
1071/34, Olomouc – Hodolany dle varianty B dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
7. sv��uje 
lesní h�išt� robinzonádního typu s �ástí pozemku parc. �. 783/3 lesní pozemek o vým��e   
750 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do správy odboru životního prost�edí Magistrátu 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.2.  
 
8. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu bod �. 1.37. 
 
9. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008, bod programu 24, bod 3, ve v�ci p�edložení návrhu 
dalšího postupu pro zajišt�ní zvláštní podmínky Fondu soudržnosti dle d�vodové zprávy bod 
�. 5.21. 
 
2. usnesení RMO ze dne 28. 3. 2006, bod programu 19, bod 4, ve v�ci �ešení spln�ní 
zvláštní podmínky p�ílohy 1 Rozhodnutí komise Evropského spole�enství /CCI 
2004/CZ/16/C/PE/017/ z 3. 5. 2005, která stanoví vybrat provozovatele rekonstruované         
a dobudované stokové sít� na základ� ve�ejného výb�rového �ízení anebo zajistit modifikaci 
stávající smlouvy se sou�asným provozovatelem dle požadavk� Evropské komise dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.21.  
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. výkup pozemku parc. �. 1010/2 ostatní plocha o vým��e 1 603 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc z vlastnictví spole�nosti �eské dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce p�i kupní cen� ve výši 280 000,- K� (tj. 175,-K�/m2) dle d�vodové zprávy bod       
�. 4.8. 
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2. bezúplatný p�evod pozemk� 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 �. 4.9. 
 
3. podmínky bezúplatného p�evodu pozemk� parc. �. 994/14 ost. plocha o vým��e               
79 528 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 �. 4.9. 
 
4. zm�nu subjektu na stran� kupujícího �ásti pozemku parc. �. 1119/3 ost. pl. (dle GP parc. 
�. 1119/7) o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ze spole�nosti OPTHERM         
s. r. o. na paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod     �. 4.12.  
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 642/3 ostat. pl. (dle GP parc. �. 642/5) o vým��e 38 m2     
v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši        
43 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
6. zm�nu subjektu na stran� kupujícího  pozemku parc. �. st. 1203/4 zast. pl. o vým��e       
17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z manžel� xxxxxxxxxxxxxxx na pana 
xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
7. odprodej pozemku parc. �. 528/89 orná p�da o vým��e 2 106 m2 k. ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 213 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.15.  
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/41) o vým��e 121 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to podíl ideální 9/24 výše uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx, dále podíl ideální 5/12 výše uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx           
a podíl ideální 5/24 výše uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 117 921,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.16.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 608/1 lesní pozemek o vým��e 345 778 m2 v k. ú. 
Un�ovice, obec Litovel �R - Agentu�e ochrany p�írody a krajiny �eské republiky za kupní 
cenu ve výši 10 151 220,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� na pozemek parc. �. 1721/14 o vým��e     
1 917 m2, �ást pozemku parc. �. 1721/8 o vým��e 5 377 m2 a �ást pozemku parc. �. 
1721/36 o vým��e 40 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc        
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za pozemky parc. �. 1718/1 ostat. pl. o vým��e       
1 169 m2, parc. �. 1718/2 orná p�da o vým��e 985 m2, parc. �. 1718/3 ostat. pl. o vým��e 
154 m2, �ást pozemku parc. �. 1726/4 orná p�da o vým��e 360 m2 a �ást pozemku parc.     
�. 1705/1 ostat. pl. o vým��e 437 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc             
ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci v�etn� budoucích staveb pozemní 
komunikace a ve�ejných parkovacích ploch  bez doplatku cenového rozdílu dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.18.  
 
11. odprodej pozemku parc. �. 1721/48 orná p�da o vým��e 98 m2 v k. ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu    
ve výši 9 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.19.   
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12. odprodej pozemk� parc. �. st. 2285/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 164 m2, parc. �. st. 
2285/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 2 m2, parc. �. st. 2313/2 zat. pl. a nádvo�í o vým��e 7 m2 
a parc. �. st. 2322/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, a to ideální podíl 158470/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti 
APION s.r.o. za kupní cenu ve výši 125.202,- K�, ideální podíl 13642/2086533 shora 
uvedených nemovitostí spole�nosti Ateliér BONMOT, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 
10.778,- K�, ideální podíl shora uvedených nemovitostí 6821/2086533 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.389,- K�,  ideální podíl 1289/154558 shora 
uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.748,- K�, ideální 
podíl 465/77279 shora uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
9.919,- K�,  ideální podíl 63457/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 50.135,- K�, ideální podíl 923/77279 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.689,- K�, 
ideální podíl 617/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 13.162,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální 
podíl 654/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 13.951,- K�, ideální podíl 29393/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.222,- K�, ideální podíl 921/77279 shora 
uvedených nemovitostí �eské léka�ské komo�e za kupní cenu ve výši 19.647,- K�, ideální 
podíl 30203/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 23.863,- K�, ideální podíl 35954/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.406,- K�, ideální podíl 
13642/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.778,- K�, ideální podíl 1913/77279 shora uvedených nemovitostí spole�nosti EE 
CONSULTING s.r.o. za kupní cenu ve výši 40.808,- K�, ideální podíl 13642/2086533 shora 
uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.778,- K�, ideální podíl 22535/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 17.804,- K�, ideální podíl 29987/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.692,- K�, ideální podíl 
829/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 17.684,- K�, ideální podíl 727/77279 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.508,- K�, ideální podíl 
6821/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu         
ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 22940/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 18.124,- K�, ideální podíl 987/154558 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.527,- K�, ideální podíl 906/77279 shora 
uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.327,- K�, ideální podíl 
556/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.860,- 
K�, ideální podíl 15925/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12.582,- K�, ideální podíl 21644/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.100,- K�,  ideální podíl 
384/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
8.191,- K�, ideální podíl 29582/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.372,- K�, ideální podíl 49940/2086533 
shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
39.456,- K�,  ideální podíl 479/77279 shora uvedených nemovitostí spole�nosti K + K, 
pojiš�ovací maklé�ství, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 10.218,- K�, ideální podíl 
1327/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
28.307,- K�, ideální podíl 1289/154558 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.748,- K�, ideální podíl 813/77279 shora 
uvedených nemovitostí spole�nosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.343,- K�, 
ideální podíl 37952/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 29.985,- K�, ideální podíl 33892/2086533 shora uvedených nemovitostí 
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manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26.777,- K�, ideální podíl 
350/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši  
7 466,- K�, ideální podíl 350/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 7 466,- K�, ideální podíl 28745/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 22.710,- K�, ideální podíl 1140/77279 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 24.318,- K�, 
ideální podíl 6821/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 52910/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 41.802,- K�, ideální podíl 607/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 12.948,- K�, ideální 
podíl 509/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
10.858,- K�, ideální podíl 578/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 12.330,- K�, ideální podíl 49346/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.987,- K�, ideální podíl 
29312/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 23.158,- K�, ideální podíl 28043/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.156,- K�, ideální podíl 
6821/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 420/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.959,- K�, ideální podíl 36025/2086533 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.462,- K�, ideální 
podíl 31310/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti  MORAVSKÁ  MODELÁRNA 
a.s. za kupní cenu ve výši 24.737,- K�, ideální podíl 20969/2086533 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 16.567,- K�, ideální podíl 6821/2086533 shora uvedených nemovitostí  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.389,- K�, , ideální podíl 28448/2086533 
shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 22.476,- K�, ideální podíl 987/154558 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.527,- K�, ideální podíl 790/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.852,- K�, ideální podíl 
22265/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.591,- K�, ideální podíl 443/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.450,- K�, ideální podíl 
94345/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 74.540,- K�, ideální podíl 781/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 16.660,- K�, ideální podíl 796/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.980,- K�, ideální podíl 6821/2086533 
shora uvedených nemovitostí spole�nosti Start-spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 5.389,- K�, 
ideální podíl 598/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12.756,- K�, ideální podíl 6821/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 5.389,- K�, ideální podíl 24452/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.319,- K�, ideální podíl 21617/2086533 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.079,- K�, 
ideální podíl 31256/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 24.694,- K�, ideální podíl 1432/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.547,- K�, ideální podíl 45485/2086533 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.936,- K�, ideální 
podíl 719/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.338,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 6821/4173066 
shora uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, 
ideální podíl 504/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.751,- K�, ideální podíl 865/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18.452,- K�, ideální 
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podíl 49147/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti VH PROSPEKT s.r.o.          
za kupní cenu ve výši 38.829,- K�, ideální podíl 15925/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.582,- K�, ideální podíl 
32687/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 25.825,- K�, ideální podíl 29069/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 22.966,- K�, ideální podíl 538/77279 shora 
uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
11.477,- K�  a ideální podíl 1611/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu     ve výši 34.366,- K� bez možnosti splátek dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.20. 
 
13. odprodej pozemk� 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 spole�nosti STAVING Olomouc,      
s. r. o. za kupní cenu ve výši 726 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.21.    
 
14. kupní cenu ve výši  730,- K�/m2, tj. 474 500,- K� za odprodej pozemku parc. �. 978/4 
zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.22. 
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl.    
a nádvo�í o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e    
75 m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2, vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 510,- K�/m2, tj. 
492 260,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.24.  
 
16. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha 
o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx   
p�i kupní cen� ve výši 1 200,- K�/m2, tj. 1 380 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.25.  
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 150/19 o vým��e       
785 m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 751,- K�/m2, tj. 589 535,- K� dle d�vodové zprávy bod     �. 4.26.  
 
18. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 778 zahrada o vým��e 
599 m2 a pozemek parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 768,- K�/m2, tj. 
707 328,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.27.  
 
19. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 111 zahrada o vým��e   
1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši 1 050,- K�/m2, tj. 1 052 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.28.  
 
20. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 147/2 orná p�da           
o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
p�i kupní cen� ve výši 1 150,- K�/m2, tj. 483 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.29.  
 
21. odprodej pozemku parc. �. 704/1 lesní pozemek o vým��e 48 m2  v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.31.  
 
22. odprodej pozemku parc. �. 705/1 lesní pozemek o vým��e 38 m2  v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 21 000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.32.  
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23. odprodej pozemku parc. �. 449/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 4 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 600,-K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.33.  
 
24. odprodej pozemku parc. �. 446/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 7 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 4 800,- K�       
dle d�vodové zprávy bod �. 4.34. 
 
25. odprodej pozemku parc. �. 442/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 5 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.35.  
 
26. odprodej pozemku parc. �. 445/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 800,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.36.  
 
27. odprodej pozemku parc. �. 441/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 29 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky a pozemku parc. �. 2030 lesní pozemek o vým��e 57 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.37.  
 
28. odprodej pozemku parc. �. 440/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky a pozemku parc. �. 2031 lesní pozemek o vým��e 62 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 100,- K�              
dle d�vodové zprávy bod �. 4.38.  
 
29. sm�nu pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 235/27 
orná p�da o vým��e 414 m2 (dle GP díly „a“ + „b“) a �ást pozemku parc. �. 235/24 orná p�da 
o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
spole�nosti STAFOS spol. s r. o.  a uzav�ení dodatku k budoucí sm�nné smlouv�, ve kterém 
dojde k úprav� p�edm�tu budoucí sm�ny dle d�vodové zprávy bod �. 4.39.  
 
30. odprodej pozemku parc. �. 338/4 zahrada o vým��e 183 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 146 370,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.41. 
 
31. odprodej pozemk� 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 spole�nosti Moravel a.s. za 
kupní cenu ve výši 3 544 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.42. 
 
32. odprodej pozemku parc. �. 1029/8 zahrada o vým��e 71 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
1028/7 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o vým��e 62 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 107 501,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.43.  
 
33. odprodej pozemku parc.  �.  st. 704/1  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 98 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102 670,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.45.  
   
34. sm�nu 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 
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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. �. 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 ve výši 481 190,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.46. 
 
35. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/42) o vým��e       
114 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/4 nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální podíl 4/8 nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální podíl 2/8 
nemovitosti manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.47. 
 
36. plán financování obnovy vodovod� a kanalizací dle d�vodové zprávy bod �. 5.7. 
 
37. odprodej pozemku parc. �. 624 ost. pl. o vým��e 1 395 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou spole�nosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 378 650,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 4. 44.  
 
38. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ástí pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 402 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 za podmínky, že bytový d�m nebude mít více jak 4. NP   
a parkovací stání nebudou realizována na rohu ulic Rejskova, Tyršova a Dvorská dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.48. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. st. 584 zast. pl. o vým��e       
5 m2 a parc. �. 487 zahrada o vým��e 187 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku  parc. �. 150/15 zahrada 
o vým��e 526 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.21. 
 
3. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 485/2 ost. pl. 
o vým��e 500 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
4. žádosti spole�nosti PS služby, a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 
1775 m2 a parc. �. 2150 ostatní plocha o vým��e 188 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
5. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada 
o vým��e 165 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3.  
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6. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 115/5 
zahrada o vým��e 110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 453/8 ostat. pl.       
o vým��e 100 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1033 ostat. pl. 
o vým��e 450 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
9. žádosti �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových o úplatný p�evod 
pozemk� parc. �. st. 1965 zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, parc. �. st. 1966 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 330 m2, parc. �. st. 1967 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 399 m2, parc. �. 346/1 ostatní plocha o vým��e 5 307 m2, parc. �. 349/2 ostatní 
plocha o vým��e 293 m2, objektu ob�anské vybavenosti �. p. 1161 na pozemku parc. �. st. 
1967, objektu ob�anské vybavenosti �. p. 1175 na pozemku parc. �. st. 1966 a objektu 
ob�anské vybavenosti �. p. 1176 na pozemku parc. �. st. 1965 vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc v�etn� jejich sou�ástí a p�íslušenství (které tvo�í zejména technické vybavení, 
terénní a sadové úpravy, teplovod, parovod, kanalizace, vodovodní p�ípojka, elektrop�ípojka, 
oplocení, chodníky, vozovka a elektrocentrála) z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování 
státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.7. 
 
10. žádosti spole�nosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. o revokaci �ásti usnesení ZMO      
ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 66 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje �ásti 
pozemku parc. �. 312/5 ostat. pl. (dle GP parc. �. 312/5 díl „a“) o vým��e 84 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
11. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod 
programu 4, bod 61 ve v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 21/16 zahrada o 
vým��e 24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.11. 
 
12. žádosti spole�nosti MOPED s.r.o. o odprodej pozemk� 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 �. 4.21.  
 
13. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx 
a pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í              
o vým��e 205 m2, �ásti pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 75 m2          
a pozemku parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.24. 
 
14. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku 
parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 150/19 o vým��e 785 
m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
16. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  
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pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o 
vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.27. 
 
17. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.28. 
 
18. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 147/2 orná p�da o vým��e     
420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.29. 
 
19. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 159/3 zahrada 
o vým��e 114 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.40. 
 
20. žádosti St�ední odborné škole služeb s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 999 ost. pl.         
o vým��e 6 958 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.38. 
 
21. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 999 ost. pl. o vým��e 650 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.39.  
 
22. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 999 ost. pl. 
o vým��e 2 400 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.39.  
 
23. žádosti spole�nosti St�ední odborné školy služeb s. r. o. a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 393 m2 a parc. �. st. 248 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 547 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.48. 
  
24. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. st. 217 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 402 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.48. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod  programu 4, bod 36 ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o odprodej �ásti pozemku parc. �. 2/1 ostatní 
plocha o vým��e 105 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 2 ve v�ci nevyhov�ní odprodeje 
pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 76 m2  v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003 bod programu 3.1., bod 38 dodatku d�vodové zprávy 
ve v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 931 m2 v k. ú. 
Nová Ulice Bytovému družstvu Terasy Olomouc za kupní cenu ve výši  1. 013 970, - K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
4. �ást usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 53 ve v�ci výše kupní ceny 
u odprodeje pozemku parc. �. 978/4 zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.22. 
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5. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 26 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemku parc. �. 624 ost. pl. o vým��e 1 395 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka 
nad Moravou spole�nosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 170 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.44. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
trvat na svém rozhodnutí ze dne 20. 9. 2005 bod programu 4, bod 7. a ze dne 19. 12. 2007 
bod programu 5, bod 42 ve v�ci schválení bezúplatného p�evodu objektu �p. 1175 ob�. vyb. 
s pozemkem parc. �. st. 1966 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1176 ob�. vyb.               
s pozemkem parc. �. st. 1965 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1161 ob�. vyb.               
s pozemkem parc. �. st. 1967 zast. pl. o vým��e 399 m2 a pozemk� parc. �. 346/1 ost. pl.      
o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 349/2 ost. pl. o vým��e 293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, v�. jejich sou�ástí a p�íslušenství dle d�vodové zprávy z vlastnictví �R - Ú�ad pro 
zastupování státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
14. ukládá 
OKR zahájit po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v p�edm�tné lokalit� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.2.  
T: únor 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Sladkovského ulice – rekonstrukce komunikace     
a inženýrských sítí“ na pozemku parcela �. 479/5 v katastrálním území Hodolany, obec 
Olomouc a na pozemcích parcela �.  st. 263/1,  �. 264,  �. st. 265, �. st. 266/1, �. 267,           
�. 1926/1 a �. 1926/2 v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc, všechny ve 
vlastnictví spole�nosti Solné mlýny Olomouc, a. s. dle bodu �. 1 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Za Školou – rekonstrukce komunikace                   
a inženýrských sítí“ na pozemku parc.�. 26/1 zahrada v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �. 2 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Za Školou – rekonstrukce komunikace                   
a inženýrských sítí“ na pozemcích parc.�. 24/10 ostatní plocha a parc.�. 25/6 orná p�da, oba 
v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx dle bodu �. 
3 p�edložené d�vodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Za Školou – rekonstrukce komunikace                   
a inženýrských sítí“ na pozemku parc.�. St. 29/2 zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �. 
4 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Za Školou – rekonstrukce komunikace                   
a inženýrských sítí“ na pozemcích parc.�. St. 31/1 zastav�ná plocha a nádvo�í a parc.�. 22/1 
zahrada, oba v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx 
dle bodu �. 5 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Olomouc, bezbariérové úpravy komunikací - Trasa 
J“ na pozemcích parc.�. 649/4 ostatní plocha, parc.�. 649/18 ostatní plocha a 649/19 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví spole�nosti Prefa TEC, 
a.s. dle bodu �. 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.�. 66 zastav�ná 
plocha a nádvo�í a parc.�. 67 trvalý travní porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �. 7 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
9. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta schválit uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku 
parc.�. 36/2 zahrada v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc o velikosti cca 40 m2, který je           
ve spole�ném jm�ní manžel� pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu  ve výši 700,- K�/m2. Kupní smlouva bude uzav�ena do 18 m�síc� od 
uzav�ení smlouvy   o budoucí kupní smlouv� dle bodu �. 8 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzav�ení budoucí nájemní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 1175 ostatní plocha o vým��e 
1777 m2, dot�ená plocha cca 596 m2 (trvalý zábor) a 350 m2 (do�asný zábor), v k. ú. 
�ep�ín, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV �. 622 ve vlastnictví �eské 
republiky, s právem hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., kdy nájem bude 
na dobu ur�itou a to ode dne zahájení stavebních prací investi�ní akce „Moravská cyklotrasa 
na území ORP Olomouc“ na tomto pozemku do dokon�ení stavby a následného 
majetkoprávního vypo�ádání, tj. do dne podání návrhu na zahájení vkladového �ízení 
smlouvy o z�ízení v�cného b�emene (viz. bod �. 10 p�iložené d�vodové zprávy), a to za cenu 
35,-K�/m2/rok. 
V p�ípad� porušení podmínek smlouvy se statutární m�sto Olomouc zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- K� za každé porušení, nezávisle na vzniku škody z takového 
porušení dle bodu �. 9 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene, v níž je sjednán rozsah 
budoucího v�cného b�emene, které bude spo�ívat v právu umíst�ní a provozování 
cyklostezky, spolu s právem vstupu a vjezdu za ú�elem provád�ní �ist�ní, údržby a oprav 
této stavby, to vše na pozemku  parc.�. 1175 ostatní plocha o vým��e 1777 m2, dot�ená 
plocha cca 596 m2, v k. ú. �ep�ín, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV �. 622    
ve vlastnictví �eské republiky, s právem hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Moravy, 
s.p., za úplatu ve výši dle d�vodové zprávy. Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude 
uzav�ena do 60-ti dn� po dokon�ení a geometrickém zam��ení uvedené stavby dle bodu      
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�. 10 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
4 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 387/5, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 278, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
vlastník� bytových jednotek v dom� �. p. 643 (t�. Svornosti 31) o pronájem �ástí pozemk� 
parc. �. 2129, ostatní plocha, a parc. �. 532, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti vlastník� bytových jednotek v dom� �. p. 643 (t�. Svornosti 31) o odprodej �ástí 
pozemk� parc. �. 2129, ostatní plocha, a parc. �. 532, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci p�erozd�lení pronájmu pozemku parc. �. 364/9, zahrada, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc,dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
p�edb�žný zám�r prodat �ást pozemku parc. �. 5/8, ostatní plocha, o vým��e  cca 150 m2,    
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Po vypracování geometrického plánu za 
ú�elem odd�lení p�edm�tné �ásti pozemku bude RMO p�edložen  ke schválení zám�r 
prodat, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 1043, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 207 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.325,- 
K�, kupní cena celkem 31.955,- K�, z toho pozemek 28.980,- K� a náklady 2.925,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. schvaluje 
skon�ení nájmu k pozemku parc. �. st. 1043, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dohodou s p�vodními nájemci, a to manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
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10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 278, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 514 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 22.075,- K�, ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 22.075,- K�, ideální 2/4 do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 44.149,- K�, kupní cena celkem 88.299,- K�, z toho pozemek 85.324,- K� a náklady 
2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 381/15, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,                  
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 91.263,- K� a ideální 1/2 do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
za kupní cenu 91.262,- K�, kupní cena celkem 182.525,- K�, z toho pozemek 180.625,- K�    
a náklady 1.900,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 2152, ostatní plocha, o vým��e 1.189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 1546-334/2008, který rozd�luje pozemek na jednotlivé 
díly pod novým ozna�ením: 
- pozemek parc. �. 2152/1, ostatní plocha, o vým��e 723 m2, Spole�enství vlastník� 
jednotek pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 473.568,- K�, z toho 
pozemek 469.950,- K� a náklady 3.618,- K�. 
- pozemek parc. �. 2152/2, ostatní plocha, o vým��e 74 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� jednotek pro 
d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- K�, a  ideální 1/2 pozemku 
Spole�enství vlastník� byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 25.859,- K�, 
kupní cena celkem 51.718,- K�, z toho pozemek 48.100,- K� a náklady 3.618,- K�. 
- pozemek parc. �. 2152/3, ostatní plocha, o vým��e 392 m2,  Spole�enství vlastník� 
byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- K�, z toho 
pozemek 254.800,- K� a náklady 3.618,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej vstupní zd�né brány stojící na pozemku parc. �. st. 195/2 a 158/3, vše zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Polívkova 8, 
10, Olomouc, za kupní cenu 1.500,- K�, a  ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� byt�   
a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 1.500,- K�, kupní cena celkem 3.000,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej vedlejší stavby stojící na pozemku parc. �. 2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní 
cenu celkem 15.010,- K�, z toho vedlejší stavba 12.010,- K� a náklady 3.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.9. 
                                            
15. 

 
doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 

žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti nebo celého pozemku parc. �. 
2152, ostatní plocha, o vým��e 1.189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ani ve v�ci 
z�ízení v�cného b�emene p�es tento pozemek, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ZMO ze dne 28. 04. 2008, bod 11, �ást 35, ve v�ci  prodeje pozemku parc. �. 
st. 386, zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1.210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
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17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1.210 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 102.440,- K�, z toho pozemek 101.640,- 
K� a náklady 800,- K�, do podílového vlastnictví kupujících, a to: 
ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl 
o velikosti 6272/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 15.919,- K�, ideální podíl o velikosti 
683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 6300/40362 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 15.990,- K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxx 
za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 6797/40362 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za 17.251,- K�, ideální podíl o velikosti 3801/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 9.647,- 
K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o 
velikosti 5530/40362 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 14.035,- 
K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální 
podíl o velikosti 6881/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 17.464,-K�, ideální podíl o velikosti 
683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K� a ideální podíl o velikosti 683/40362 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 8, �ást 56, ve v�ci  prodeje pozemku parc. �. st. 
1225, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 291 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 1225, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 291 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 39.040,- K�, z toho pozemek 
36.660,- K� a náklady 2.380,- K�, do podílového vlastnictví kupujících a to: 
ideální podíl o velikosti 5797/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.542,- K�, ideální podíl              
o velikosti 5797/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.542,- K�, ideální podíl o velikosti 
12234/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.255,- K�, ideální podíl o velikosti 
11988/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.189,- K�, ideální podíl o velikosti 14348/146736 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.817,- K�, ideální podíl o velikosti 11676/146736 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.106,- K�, ideální podíl o velikosti 11666/146736 xxxxxxxxxxxxxxx 
za 3.104,- K�, ideální podíl o velikosti 11512/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.063,- K�,  
ideální podíl o velikosti 14196/146736 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.777,- K�, ideální 
podíl o velikosti 13656/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.633,- K�, ideální podíl o velikosti 
11384/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.029,- K�, ideální podíl o velikosti 11052/146736 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.940,- K�, ideální podíl o velikosti 11430/146736 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.041,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 13, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 1.12. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek Spojenc� �. p. 712/�. o. 10, za kupní cenu celkem 
369.408,- K�, z toho pozemek  366.608,- K� a náklady 2.800,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
1.12. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vzít na v�domí tuto skute�nost, dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
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23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� o odkoupení byt� a  garáží v budov� �. p. 217 (Na Trati 80) na pozemku  
parc. �. st. 251/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 570 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 218 (Na Trati 82) na pozemku  parc. �. st. 
252, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 642 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. �. 
st. 2215/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 236 m2, a pozemku parc. �. 913/72, 
ostatní plocha,  o vým��e 85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 2.3. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 779 (Kate�inská 23) na pozemku  parc. �. 
st. 1087, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 520 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 133 s pozemkem parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
815 m2, a pozemku parc. �. 158/3, zahrada, o vým��e 1334 m2, vše k. ú. D�t�ichov nad 
Byst�icí, obec D�t�ichov nad Byst�icí, okres Bruntál, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu    
ve výši 754.956,- K�, z toho za budovu 690.231,- K�, za pozemek parc. �. st. 195, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, �ástku ve výši 34.787,- K�, za pozemek parc. �. 158/3, zahrada, �ástku    
ve výši 22.798,- K�, náklady 7.140,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
28. schvaluje 
uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu �. MAJ-PR-NS/50/2004/K� uzav�ené mezi Správou 
les� m�sta Olomouce a statutárním m�stem Olomouc, kterým dojde ke zúžení nájmu            
o budovu �. p. 133, pozemek parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 815 m2, 
a pozemek parc. �. 158/3, zahrada, o vým��e 1334 m2, vše k. ú. D�t�ichov nad Byst�icí, 
obec D�t�ichov nad Byst�icí, okres Bruntál,  dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 2 s pozemkem parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e    
1228 m2, pozemku parc. �. 10, zahrada, o vým��e 256 m2, pozemku parc. �. 6, zahrada,               
o vým��e 447 m2, a pozemku parc. �. 9/2, zahrada, o vým��e 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, 
obec Mutkov, okres Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši  842.707,- 
K�, z toho za budovu 728.867,- K�, za pozemek parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í,  
�ástku ve výši 70.902,- K�, za pozemek parc. �. 10, zahrada, �ástku ve výši 5.912,- K�,       
za pozemek parc. �. 6, zahrada, �ástku ve výši 10.324,- K�, za pozemek parc. �. 9/2, 
zahrada, �ástku ve výši 19.562,- K�, náklady 7.140,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
30. schvaluje 
uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu �. MAJ-PR-NS/50/2004/K� uzav�ené mezi Správou 
les� m�sta Olomouce a statutárním m�stem Olomouc, kterým dojde ke zúžení p�edm�tu 
nájmu o budovu �. p. 2, pozemek parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e     
1228 m2, pozemek parc. �. 10, zahrada, o vým��e 256 m2, pozemek parc. �. 6, zahrada,      
o vým��e 447 m2, a pozemek parc. �. 9/2, zahrada, o vým��e 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, 
obec Mutkov, okres Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
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31. schvaluje 
z�ízení bezúplatného v�cného b�emene práva:  
- vedení podzemního potrubí pro odb�r pitné vody p�es pozemky parc. �. st. 3, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, parc. �. 10, zahrada, parc. �. 6, zahrada, a parc. �. 9/2, zahrada, a p�es 
budouvu �. p. 2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, 
- odb�ru pitné vody ze studny umíst�né na pozemku parc. �. 194/2, lesní pozemek,  
vše k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, 
ve prosp�ch pozemku parc �. st 83, zastav�ná plocha a nádvo�í, pozemku parc. �. 14/6, 
ostatní plocha, budovy �. p. 46 na pozemku parc �. st. 83, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
stojící, 
ve prosp�ch pozemku parc. �. st. 84, zastav�ná plocha a nádvo�í, pozemku parc. �. 14/5, 
ostatní plocha, a budovy �. e. 49 na pozemku parc. �. st. 84, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
stojící, 
ve prosp�ch pozemku parc. �. st. 85, zastav�ná plocha a nádvo�í, pozemku prac. �. 173/2, 
ostatní plocha, a budovy �. e. 50, na pozemku parc. �. st. 85, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
stojící, 
ve prosp�ch pozemku parc. �. st. 81, zastav�ná plocha a nádvo�í, pozemku prac. �. 173/3, 
ostatní plocha, a budovy �. e. 51, na pozemku parc. �. st. 81, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
stojící, vše k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 727 (Voskovcova 2) s pozemkem parc. �. st. 802, zastav�ná plocha         
a nádvo�í, o vým��e 453 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy, dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
33. schvaluje 
zám�r pronajmout a následn� odprodat nebytový prostor o vým��e 39,90 m2 ve 13. NP         
v budov� �. p. (Voskovcova 2) na pozemku parc. �. st. 802, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 453 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.9. 
 
34. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 726 (Voskovcova 4) s pozemkem parc. �. st. 801 zastav�ná plocha          
a nádvo�í, o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle p�ílohy �. 2  d�vodové zprávy, dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
35. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 722 (Voskovcova 6) s pozemkem parc. �. st. 800, zastav�ná plocha         
a nádvo�í, o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy, dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
36. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 189, 190, 191 (Hn�votínská 11, 13, 15) s pozemkem parc. �. st. 1961, 
1962, 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, 254 m2 a 257 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, 
oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 4 d�vodové zprávy, dle 
d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
37. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
požadavku nájemc� o odprodej byt� v budov� �. p. 189, 190, 191 (Hn�votínská 11, 13, 15)   
s pozemkem parc. �. st. 1961, 1962, 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, 
254 m2 a 257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za podmínek dle „Pravidel p�evodu 
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n�kterých nemovitostí z majetku statutárního m�sta Olomouce“, nebo za �ástku 4.500,- 
K�/m2 podlahové plochy bytu, dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
38. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 411, 415 (t�. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. �. st. 377/2, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
spole�nosti HOTEL LAFAYETTE, s. r. o., za kupní cenu 40 000 000,- K�, z toho za budovu 
35.065.150,- K�, za pozemek 4.934.850,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.13., varianty C) 
 
39. schvaluje 
zm�nu nájemních smluv u nebytových prostor v budov� �. p. 411, 415 (t�. Svobody 27 – 
Švédská 12) na pozemku parc. �. st. 377/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 985 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, na dobu ur�itou t�i roky a ukládá nám�stku 
RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto úpravu nájemních smluv p�ed prodejem budovy, dle 
d�vodové zprávy bod 2.13, varianty C). 
 
40. schvaluje 
zm�nu nájemních smluv u byt� v budov� �. p. 411, 415 (t�. Svobody 27 – Švédská 12)        
na pozemku parc. �. st. 377/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 985 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, na dobu neur�itou a ukládá nám�stku RNDr. Ladislavu 
Šnevajsovi zajistit tuto úpravu nájemních smluv p�ed prodejem budovy, dle d�vodové zprávy 
bod 2.13., varianty C). 
 
41. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� byt� a nebytových prostor o odkoupení budovy �. p. 411, 415 (t�. Svobody 
27 – Švédská 12) na pozemku parc. �. st. 377/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e     
985 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc., dle d�vodové zprávy bod 2.13, varianty 
C) 
 
42. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, �ást 20, a schválit prodej budovy �. p. 141, 
142 (Hrn�í�ská 38A, 38) stojící na pozemku parc. �. st. 558, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
oprávn�ným nájemc�m v�etn� spole�nosti EVERADA s.r.o.  za kupní ceny dle p�ílohy �. 6 
d�vodové zprávy, dle d�vodové zprávy bod 2.14. 
 
43. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny ideálního podílu              
o velikosti 1/8 na budov� �. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. �. 752, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. �. 
751/2, zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 2.15. 
 
44. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 643/101 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1621/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1621/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 1.801.962,- K�, z toho za jednotku 1.386.619,- K�, podíl na pozemku 404.613,- K�, 
náklady 10.730,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
45. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 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, organizaci JUNÁK – Svaz skaut� a skautek �R, 
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st�edisko Jana Boska Olomouc, za kupní cenu ve výši 181.215,- K�, z toho za jednotku 1,- 
K�, za pozemek 181.214,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.17. 
 
46. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
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 2.17. 
 
47. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 643/103 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
79.844,- K�, z toho za jednotku 1,- K�, za podíl na pozemku 71.665,- K�,- K�, náklady 
8.178,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
48. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat nebytovou jednotku �. 111/7 v budov� �. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na spole�ných �ástech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  Žadatelé uvedou ve svých 
žádostech zám�r využití p�edm�tné nebytové jednotky, dle d�vodové zprávy bod 2.19. 
 
49. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za nebytovou 
jednotku       �. 111/1 v dom� �. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
579/18360 na spole�ných �ástech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
579/18360 na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1001 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
50. schvaluje 
zám�r prodat nebytovou jednotku �. 848/101 v dom� �. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 
6, 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na spole�ných �ástech domu �. p. 
848, 849, 850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na pozemku parc. �. 
st. 922, 921, 920, 851, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 194 m2, 193 m2, 192 m2,     
195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy 
bod 2.21. 
 
51. bere na v�domí 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a souhlasí s užíváním nebytové jednotky �. 112/1 v dom� 
�. p. 112 (Dolní nám�stí 26) do doby prodeje jinému kupujícímu, dle d�vodové zprávy bod 
2.22. 
 
52. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 1.315.950,- K�, z toho jednotka 1,205.782,- K�, pozemek 104.218,- K�              
a náklady 5.950,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
53. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 
112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných 
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�ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na pozemku 
parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
54. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 18, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/10 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
977/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
977/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše    
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
2.160.000,- K�, z toho za jednotku 1.899.819,- K�, za pozemek 248.232,- K�, náklady 
11.949,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
55. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 338/10 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í,          
o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx,           
za kupní cenu ve výši 2.160.000,- K�, z toho za jednotku 1.898.858,- K�, za pozemek 
249.193,- K�, náklady 11.949,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
56. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 19, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/9 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 
na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 
na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, spole�nosti TABÁK PROFIT, s. r. o., za kupní cenu ve výši 
1.920.000,- K�, z toho za jednotku 1.665.880,- K�, za pozemek 242.919,- K�, náklady 
11.201,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
57. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 338/9 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í,          
o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, spole�nosti TABÁK PROFIT, 
s. r. o., za kupní cenu ve výši 1.920.000,- K�, z toho za jednotku 1.685.878,- K�, za pozemek 
222.921,- K�, náklady 11.201,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
58. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 26. 2. 2007, bod 8, �ást 20, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
388/8 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 874/7260 
na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 874/7260 
na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 613.816,- K�, z toho za jednotku 
416.674,- K�, za pozemek 187.466,- K�, náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
 
59. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 338/8 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í,          
o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 613.816,- K�, z toho za jednotku 
416.672,- K�, za pozemek 187.468,- K�, náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
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60. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 21, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/7 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 
na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 
na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 618.320,- 
K�, z toho nebytová jednotka 419.902,- K�, pozemek 188.742,- K�, náklady 9.676,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.26. 
 
61. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej nebytové jednotky �. 338/7 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 740/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í,         
o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx,      
za kupní cenu ve výši 617.960,- K�, z toho nebytová jednotka 419.506,- K�, pozemek 
188.744,- K�, náklady 9.710,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.26. 
 
62. schvaluje 
výb�r kupujícího na prodej nebytové jednotky �. 750/16 v dom� �. p. 750 (Praskova 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na spole�ných �ástech domu �. p. 750 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. �. st. 1036, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou 
obálkové metody mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
vyvolávací cenou 99.342,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.27.                                     
 
63. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 627/8         
v dom� �. p. 627 (t�. Míru 135) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 983/8222                  
na spole�ných �ástech domu �. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 983/8222 
na pozemku parc. �. st. 1237, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 2.29. 
 
64. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást svého usnesení ze dne 23. 6. 2008, bod 6, �ást 37, ve v�ci schváleného kupujícího 
bytové jednotky �. 622/4 v budov� �. p. 622 a schválit prodej bytové jednotky �. 622/4  
v budov� �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1012/13260 na spole�ných �ástech budovy �.p. 622 a se spoluvlastnickým podílem               
o velikosti 1012/13260 na pozemku parc. �. st. 771, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,    
za kupní cenu ve výši 759.000,- K�, z toho za jednotku 594.006,- K�, za pozemek 161.953,- 
K� a náklady 3.041,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.30. 
 
65. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vyhov�t žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a schválit prodej bytové jednotky �. 112/10 v dom� 
�. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  699/6180 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/6180 na 
pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 771.501,- K�, z toho jednotka 
543.135,- K�  a pozemek 228.366,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
66. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 607/8 v dom� �. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 722/14947 na spole�ných �ástech domu �. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 722/14947 na pozemku parc. �. st. 982, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 866.544,- 
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K�,  z toho za jednotku 854.601,- K�, pozemek 5.398,- K�, náklady 6.545,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.2. 
 
67. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 
135 (�erná cesta 4) za kupní cenu vypo�ítanou podle ,,Pravidel“, dle d�vodové zprávy bod 
3.3. 
 
68. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 961/7 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/26684 na spole�ných �ástech domu �. p. 
959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/26684 na pozemku parc. �. st. 
135/4, st. 135/5, st. 135/6, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
nájemc�m panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednou 
ideální polovinou, za kupní cenu celkem 553.500,- K�, z toho za jednotku 544.809,- K�, 
pozemek 5.191,- K�, náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
69. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 633/1 v dom� �. p. 632, 633 (Zikova 5, 7)                          
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na spole�ných �ástech domu �. p. 632, 
633 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. �. st. 924, 928, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
70. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 135/11 v dom� �. p. 135 (�erná cesta 4) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462 na spole�ných �ástech domu �. p. 135 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462 na pozemku parc. �. st. 338, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Klášterní Hradisko u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
71. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 117/6 v dom� �. p. 117 (�erná cesta 43) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na spole�ných �ástech domu �. p. 117 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na pozemku parc. �. st. 349, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Klášterní Hradisko u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
72. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 962/76 v dom� �. p. 962 (Foersterova 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 962 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. �. st. 1147, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
73. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 962/34 v dom� �. p. 962 (Foersterova 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 962 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. �. st. 1147, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
74. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ponechání bytové jednotky �. 18/4 v dom� �. p. 18 (Dolní nám. 48) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1074/8283 na spole�ných �ástech domu �. p. 18 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1074/8283 na pozemku parc. �. st. 441, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
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v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc v majetku statutárního m�sta Olomouce ze 
sociálních d�vod�, dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
 
75. revokuje 
své usnesení ze dne 11. 12. 2007, bod 9, �ást 53, ve v�ci prodeje volných z�statkových 
byt�, dle d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
76. schvaluje 
postup prodeje volných z�statkových bytových jednotek takto:  
- nejprve budou volné bytové jednotky obsazeny nájemním vztahem v rámci doporu�ení 
bytové komise a schválení Radou m�sta Olomouce,  
- následn� p�i prodeji jednotek bude kupní cena stanovena ve výši 0,5 násobku ceny obvyklé 
dle znaleckého posudku plus náklady na vypracování znaleckého posudku, dle d�vodové 
zprávy bod 3.11. 
 
77. schvaluje 
uznání faktur, dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
78. souhlasí 
s proplacením faktur u byt�, které z�stávají v majetku statutárního m�sta Olomouce, v 
domech, kde byly byty prodány nájemc�m, dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou na 1/2  roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1) 
 
2. s rozší�ením nájemních smluv, zm�nou nájemce – bývalé vojenské byty: 
1)   xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc   
2)   xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc             
3)   xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc                                                
4)   xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc                                                      
5)   xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc                                
6)   xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc             
7)   xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
8)   xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc                         
9)   xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc             
10) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc             
11) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc          
12) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc          
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13xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc          
14) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc            
15) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc          
16) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc           
17) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc           
18) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc           
19) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc           
20) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc           
21) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc           
22) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc          
23) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc  
24) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc  
25) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 13, Olomouc  
26) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 15, Olomouc  
27) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 15, Olomouc  
28) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 15, Olomouc  
29) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 13, Olomouc  
30) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 15, Olomouc  
31) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 13, Olomouc  
32) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 15, Olomouc  
33) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
34) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2)  
 
3. s poskytnutím bytu mimo po�adí: 
Universita Palackého Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 - �ást A a �ást B v�. 
dodatku �. 1 
 
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 v�. dodatku �. 1 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B v�. dodatku �. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B v�. dodatku �. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Rozpo�tové zm�ny - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí  �ástek ze soupisu nekrytých požadavk� dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
8 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 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce o místním poplatku za provoz 
systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra	ování komunálních 
odpad� se stanovením místního poplatku ve výši K� 492,-- pro rok 2009 
 
3. ukládá 
p�edložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 FRB - 21. kolo 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ud�lením výjimek dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím ú�elových úv�r� 21. kola FRB dle tabulky žadatel� 
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4. ukládá 
p�edložit žádosti žadatel� o úv�r z klasického FRB ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ud�lení výjimek z Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� FRB 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy  
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
poskytnutí ú�elových úv�r� z klasického Fondu rozvoje bydlení m�sta Olomouce dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
10 Zimní stadión - dofinancování p�ísp�vku na provoz 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. za�azuje 
�ástku dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
p�edložený harmonogram ve�ejného bruslení 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
 
11 Plavecký stadión - financování provozu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s platným revizním vzorcem výši doplatku na provoz plaveckého stadionu 
 
3. za�azuje 
�ástku dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Ve�ejné bruslení v centru m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle diskuse v RMO 
 
3. ukládá 
p�edložit dopracovaný materiál na jednání RMO v lednu 2009 
T: 27. 1. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
13 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozd�lení p�ísp�vk� v oblasti sportu dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvy na poskytnutí p�ísp�vk� dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy v souladu      
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouce 
T: 16. 12. 2008 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 13. 
 
 
 
 
14 Plavecký stadion Olomouc - turniketový systém 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou právu. 
 
2. schvaluje 
další postup dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
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15 Aquapark Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
zn�ní Dohody o sou�innosti dle p�ílohy d�vodové zprávy a doporu�uje ZMO schválit 
podepsání smlouvy statutárním zástupcem m�sta Olomouce  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
 
16 Škodní a likvida�ní komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis movitého majetku v po�izovací cen� 245.490,91 K� dle d�vodové zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
odpis automobil� dle d�vodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
odpis propaga�ního materiálu v po�izovací cen� 47.838,22 K� dle d�vodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP AR v po�izovací cen� 811.212,80 K� dle d�vodové zprávy 
bod 4 
 
6. schvaluje 
odpis telefonního p�ístroje ALCATEL DELTA v po�izovací cen� 19.108,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
odpis 2 ks elektrických psacích stroj� CANON W 16011420 a W 16011 906 v po�izovací 
cen� 17.000,- K�/ks dle d�vodové zprávy bod 6 
8. schvaluje 
odpis horského kola LINCOLN v po�izovací cen� 5.490,- K� dle d�vodové zprávy bod 7 
 
9. schvaluje 
odpis movitého majetku v po�izovací cen� 1.807.628,38 K� dle d�vodové zprávy bod 8 
 
10. schvaluje 
odprodat mobilní telefon za 1,- K� paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 9 
 
11. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 8.400,- K� dle d�vodové zprávy bod 10 
 
12. schvaluje 
odpis osobního automobilu v po�izovací cen� 71.920,- K� dle d�vodové zprávy bod 11 
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13. schvaluje 
odpis technických podklad� v po�izovací cen� 17.955,- K� dle d�vodové zprávy bod 12 
 
14. schvaluje 
odpis fotoaparátu Samsung v po�izovací cen� 5.190,- K� dle d�vodové zprávy bod 13 
 
15. schvaluje 
prominutí pohledávek dle d�vodové zprávy bod 14 
 
16. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 15 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 11.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 16 
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávek dle d�vodové zprávy bod 17 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 31.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 18 
 
20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 63.845,- K� dle d�vodové zprávy bod 19 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 489.666,80 K� dle d�vodové zprávy bod 20  
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis urbanistické studie v po�izovací cen� 149.450,- K� dle d�vodové zprávy bod 21 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ú�etní odpis �ástky 1.618.155,66 K� dle d�vodové zprávy bod 22 
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 37.500,- K� dle d�vodové zprávy bod 23 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
ú�etní odpis �ástky 173.071,- K� dle d�vodové zprávy bod 24  
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis náklad� v po�izovací cen� 42.594,40 K� dle d�vodové zprávy bod 25 
 
27. 

 
doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 

odpis projektové dokumentace  v po�izovací cen� 26.450,- K� dle d�vodové zprávy bod 26  
 
28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 453.947,50 K� dle d�vodové zprávy bod 27 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 71.400,- K� dle d�vodové zprávy bod 28 
 
30. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis projektové dokumentace v po�izovací cen� 126.504,- K� dle d�vodové zprávy bod 29 
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31. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis hmotného majetku ve výši 25.743.863,- K� dle d�vodové zprávy bod 30 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
odpis náklad� v hodnot� 34.289.664,20 K� dle d�vodové zprávy bod 31 
 
P�edložil: Fischer Michael, MUDr., �len rady m�sta 
Bod programu: 17. 
 
 
 
17 Parkovišt� Hynaisova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zám�r pronajmout pozemky parc. �. 868/12 ostat. pl.  o vým��e 2 980 m2, parc. �. 868/13 
ostat. pl. o vým��e 1 509 m2, parc. �. 866/6 ostat. pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ostat. 
pl. o vým��e 20 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemky parc. �. 73/13 ostat. pl. 
o vým��e 142 m2, parc. �. 73/6 ostat. pl. o vým��e 583 m2 a �ást pozemku parc. �. 148/3 
ostat. pl. o vým��e 10 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti Namiro s. 
r. o. 
 
3. schvaluje 
zám�r následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �.  868/12 ostat. pl. o vým��e 2531 m2, parc. 
�. 868/13 ostat. pl. o vým��e 1365 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemk� 
parc. �. 73/13 ostat. pl. o vým��e 127 m2 a parc. �. 73/6 ostat. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. 
Olomouc – m�sto, obec Olomouc spole�nosti Namiro s. r. o.  
 
4. schvaluje 
zám�r využití objektu pro pot�eby Magistrátu m�sta Olomouce dle varianty 3 A) d�vodové 
zprávy 
 
5. ukládá 
p�edložit návrh podmínek využití objektu pro ú�ely Magistrátu m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy 
T: 13. 1. 2009 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Novotný Martin, primátor m�sta  
Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 

Bod programu: 18. 
 
 
 
 
18 Po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené p�ílohy d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit na jednání ZMO dne 15.12.2008 návrh po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ 
Olomouc v rozsahu upravené p�ílohy d�vodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 19. 
 
 
 
19 Návrh zadání zm�ny �. 2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-

�tvrtky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. ukládá 
p�edložit Návrh zadání zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky dle p�ílohy 
d�vodové zprávy na zasedání ZMO dne 15.12.2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
Návrh zadání zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky v rozsahu dle p�ílohy  
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 20. 
 
 
 
 
 
 
20 Návrh zadání souboru zm�n �. V. RP MPR Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. souhlasí 
s ukon�ením  procesu po�izování souboru zm�n �.V RP MPR Olomouc 
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3. ukládá 
nadále �ešit žádosti o zm�nu RP MPR Olomouc v lokalitách V/1 a V/3 
T: 27. 1. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 21. 
 
 
 
21 Parkovišt� Sv. Kope�ek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
Správ� les� m�sta Olomouce ve spolupráci s OKR navrhnout seznam pozemk� v majetku 
m�sta vhodných ke sm�n�  
T: 27. 1. 2009 
O: �editel Správy les� m�sta Olomouce 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 22. 
 
 
 
22 Rudolfova alej - inventarizace živo�ich�, biologické posouzení 

obnovy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat problematiku v komisi ŽP 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
23 Dodatek �. 24 ke smlouv� s TSMO a.s.  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
p�edložený dodatek �. 24 
 
3. pov��uje 
primátora m�sta Olomouce podpisem schváleného dodatku 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Pln�ní Strategického plánu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se specifikací pln�ní prioritních cíl� Strategického plánu dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce schválit pln�ní prioritních cíl� 
 
4. ukládá 
p�edložit specifikace pln�ní prioritních cíl� Zastupitelstvu m�sta Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 Pr�myslová zóna Šlechtitel� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záv�ry uvedenými v bod� 2., 3.1 a 4. d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vstup vybraného investora z firem uvedených v bod� 3.2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 26. 
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26 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o odepsání 
pohledávky 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odepsáním pohledávky ve výši 1 445 988,65 K� dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh na odepsání pohledávky ve výši 1 445 988,65 K� na jednání Zastupitelstva 
m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 P�ísp�vky v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit s 

výší p�ísp�vku do 5 000,--K� a zm�ny ú�elu využití p�ísp�vk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor v oblasti drobných ve�ejn� prosp�šných aktivit s výší p�ísp�vku do 5 000,--
K�  v�etn� rozpo�tových zm�n dle d�vodové zprávy a dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�ny ú�elu využití p�ísp�vk� dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 13. 1. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí podpory v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním m�stem Olomouc 
T: 16. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 28. 
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28 Dodatek smlouvy s DPMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 3 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z provozu 
m�stské hromadné dopravy dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek �. 3 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty      
z provozu m�stské hromadné dopravy 
T: 16. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
29 Dodatek �. 25 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 �. 25 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 �. 25  
T: 16. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
30 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 zam�stnanc� a zákazník�     
f. SEOB WOOD CZ s.r.o.a f. BENEFITA s,r,o. v ul. Žilinská dle d�vodové zprávy ad A) 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo RZ  2M2 5423 �ímsko 
katolické farnost sv. Michala v Olomouci,   na Žerotínov� nám�stí dle d�vodové zprávy ad B) 
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4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo RZ  3M3 8219 v ul. Werichova  
v Olomouci dle d�vodové zprávy ad C) 
 
5. nesouhlasí 
se z�ízením vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo RZ 8A8 9333 v ul. Kischova dle 
d�vodové zprávy ad D) 
 
6. nesouhlasí 
se z�ízení vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo RZ 2M3 9876  v ul. Svornosti dle 
d�vodové zprávy ad E) 
 
7. souhlasí 
se z�ízení vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo klient� advokátní kancelá�e v ul. 
Božet�chova dle d�vodové zprávy ad F) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
31 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 68, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt       
v DPS P�í�ná 6, dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 68, 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Hole�kova 9, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
8. schvaluje 
žádost o výjimku z po�adníku o nájem bytu v DPS manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
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9. neschvaluje 
žádost o výjimku z po�adníku o nájem bytu v DPS panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
10. neschvaluje 
žádost o výjimku z po�adníku o nájem bytu v DPS paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
11. neschvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v DPS panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
12. schvaluje 
zrušení žádosti o nájem bytu v DPS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle p�edložené 
d�vodové zprávy  
 
13. souhlasí 
s poskytnutím adekvátního bytu paní xxxxxxxxxxxxxxxx, dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
32 Vyú�tování dotace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle záv�ru d�vodové zprávy varianta �. 3 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
33 Žádost o. s. Sdružení D a o.s. P-centrum 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost o.s.Sdružení D o zm�nu ú�elu poskytnuté finan�ní podpory a dofinancování projektu 
"Interaktivní zážitkové programy pro žáky 2.stupn� ZŠ a SŠ zpracovávající téma prevence 
drogové závislosti" z rozpo�tu odboru sociálních služeb a zdravotnictví ve výši 10 tis.K� 
 
3. schvaluje 
žádost o.s. P-centrum o dofinancování projektu "P-centrum-programy primární prevence"        
z rozpo�tu odboru sociálních služeb a zdravotnictví ve výši 50 tis.K� 
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4. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny dle d�vodové zprávy 
 
5. ukládá 
uzav�ít dodatek ke smlouv� o poskytnutí finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta 
Olomouce s realizátorem projektu "Interaktivní zážitkové programy pro žáky 2.stupn� ZŠ a 
SŠ zpracovávající téma prevence drogové závislosti" dle d�vodové zprávy 
T: 16. 12. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
6. ukládá 
uzav�ít dodatek ke smlouv� o poskytnutí finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta 
Olomouce s realizátorem projektu "P-centrum-programy primární prevence" dle d�vodové 
zprávy 
T: 16. 12. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
34 Aktualizace Programu regenerace MPR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. souhlasí 
s návrhem aktualizace Programu regenerace MPR Olomouc pro období 2008-2012               
v rozsahu dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit aktualizovaný Program regenerace MPR Olomouc ke schválení ZMO 15.12.2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
dokument "Program regenerace m�stské památkové rezervace Olomouc, aktualizace     
2008-2012" 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
35 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje m�sta Revitalizace a regenerace sídlišt� 
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3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
Integrovaný plán rozvoje m�sta Revitalizace a regenerace sídlišt� 
 
4. souhlasí 
se závazkem statutárního m�sta Olomouce, týkající se spolufinancování realizace projekt�, 
p�edkládaných m�stem v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� v minimální výši     
15 % zp�sobilých výdaj�, v p�ípad� za�azení IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt�            
k poskytnutí dotace z Integrovaného opera�ního programu. Statutární m�sto Olomouc 
prohlašuje, že taktéž zajistí financování nezp�sobilých výdaj� a  že zajistí pr�b�žné 
financování realizací jednotlivých projekt� tak, aby realizace IPRM Revitalizace a regenerace 
sídlišt� probíhala podle �asového harmonogramu.  
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
závazek statutárního m�sta Olomouce, týkající se spolufinancování realizace projekt�, 
p�edkládaných m�stem v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� v minimální výši     
15 % zp�sobilých výdaj�, v p�ípad� za�azení IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt�           
k poskytnutí dotace z Integrovaného opera�ního programu. Statutární m�sto Olomouc 
prohlašuje, že taktéž zajistí financování nezp�sobilých výdaj� a  že zajistí pr�b�žné 
financování realizací jednotlivých projekt� tak, aby realizace IPRM Revitalizace a regenerace 
sídlišt� probíhala podle �asového harmonogramu.  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
36 Projekt "Obnova zelen� Úst�edního h�bitova v Olomouci" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy projektu dle bodu 2.3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle upraveného bodu 4 d�vodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s podáním žádosti do plánované výzvy Opera�ního programu životní prost�edí (OPŽP)            
v roce 2009 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
37 Obnova vojenského h�bitova v �ernoví�e 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s podáním žádosti o státní ú�elovou dotaci 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle �lánku 6. d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
postup p�ípravy a realizace projektu dle �ásti 7. d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
38 Stanovení termínu a návrh programu 13. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 13. zasedání ZMO: na pond�lí 15. 12. 2008 od 9.00 hodin 
- místo konání  13. zasedání ZMO: Magistrát m�sta Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 13. zasedání ZMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 40. 
 
 
 
39 Stanovení termín� konání RMO a  ZMO  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO na 1. pololetí roku 2009 dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 41. 
 
 
 
40 Pojmenování ulice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s p�ejmenováním ulice dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit navržený název ulice dle d�vodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
navržený název ulice 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
 
41 Jednání jediného akcioná�e 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcioná�e akciových spole�ností Technické služby m�sta Olomouce,      
a. s., Dopravní podnik m�sta Olomouce, a. s., Výstavišt� Flora Olomouc, a. s. a Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. 
 
3. ukládá 
Martinu Novotnému, primátoru m�sta Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcioná�e p�i 
výkonu p�sobnosti valné hromady dle p�íloh d�vodové zprávy, a to v termínu do 16. 12. 
2008 
T: 16. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
42 Informace o �innosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 44. 
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43 Oprava figurek na orloji 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ijetím finan�ní �ástky a s využitím dle d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
podepsáním darovací smlouvy 
T: 16. 12. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
 
44 Bezúplatný p�evod hlasových sirén 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrhy smluv o bezúplatných p�evodech dle p�íloh �.1 - 3 d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje 
Zastupitelstvu Statutárního m�sta Olomouce schválit bezúplatné p�evody ovládacích modul� 
hlasových sirén a elektronických sirén v Topolanech a Chomoutov� 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
45 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 svatby mimo stanovený den dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: 16. 12. 2008 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 47. 1. 
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46 Zahrani�ní služební cesta - Lyon 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 48. 
 
 
 
47 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: 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


