
 
USNESENÍ 

 

z 10. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23.1.2007  
 

 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 23.1.2007 dle předložené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 2 část 6 usnesení RMO ze dne 27.6.2006, týkající se rozsahu předmětu koupě 
plynárenských zařízení 
- bod 28 část 3 usnesení RMO ze dne 16.10.2006, týkající se návrhu na složení projektových 
týmů 
- bod 36 část 2 usnesení RMO ze dne 5.12.2006, týkající se plánu oslav svátku sv. J. 
Sarkandra 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat objekt bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Telefónica 02 Czech 
republic, a. s. dle důvodové zprávy bod 1. 1. 
 
2. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v objektu na ulici 
Balbínova č. o. 7, 9, č. p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 2. 
 
3. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2, Balbínova č. o. 3, 5, 
č. p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1. 3. 
 
4. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2, Balbínova č. o. 3, 5, č. 
p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
určeného pro tělesně postižené občany dle důvodové zprávy bod 1. 4. 
 
5. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 13 o výměře 20,10 m2, Balbínova č. o. 7, 9, 
č. p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1. 5. 
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6. záměr darovat pozemky parc. č. 503/2 ost. plocha o výměře 264 m2, parc. č. 503/3 ost. 
plocha o výměře 265 m2, parc. č. 503/4 ost. plocha o výměře 92 m2, parc. č. 503/5 ost. 
plocha o výměře 1611 m2, parc. č. 503/6 ost. plocha o výměře 1073 m2, parc. č. 503/7 ost. 
plocha o výměře 41 m2, parc. č. 503/8 ost. plocha o výměře 12 m2, parc. č. 783/2 ost. 
plocha o výměře 3334 m2, parc. č. 783/3 ost. plocha o výměře 53 m2, parc. č. 783/4 ost. 
plocha o výměře 69 m2, parc. č. 783/5 ost. plocha o výměře 1263 m2, parc. č. 783/9 ost. 
plocha o výměře 1145 m2, parc. č. 1001/2 ost. plocha o výměře 4 m2, parc. č. 905/1 orná 
půda o výměře 11990 m2, vše v kat. území Křelov, obec Křelov -  Břuchotín a parc. č. 217 
ost. plocha o výměře 3081 m2 v kat. území Břuchotín, obec Křelov - Břuchotín z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Křelov - Břuchotín dle důvodové zprávy 
bod 1. 6. 
 
7. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 89 m2 v 1. NP v objektu MŠ 
Rožňavská č. o. 21, č. p. 728 na pozemku parc. č. st. 814 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce Domu dětí a mládeže Olomouc - Otevřenému klubu dětí a mládeže dle 
důvodové zprávy bod 1. 7. 
 
8. záměr odprodat část pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 250 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 8. 
 
9. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1204/7 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Římskokatolické farnosti Olomouc - Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 1. 9. 
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 938 ost. pl. o výměře cca 22 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc panu Janu Pudovi dle důvodové zprávy bod 1. 10. 
 
11. záměr odprodat část pozemku parc. č. 980/9 zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc manželům Olze a Davidu Sklenovským dle důvodové zprávy bod      
1. 11. 
 
12. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1206/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu Petru Smrčkovi dle důvodové zprávy bod 1. 12. 
 
13. záměr odprodat část pozemku parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 70 m2 ( dle GP parc. č. 
78/7) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc panu Ondřeji Šnévajsovi dle důvodové 
zprávy bod 1. 13. 
 
14. záměr úplatně pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 380/131 zahrada         
o výměře 430 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu MUDr. Liboru Čechovi dle důvodové 
zprávy bod 1. 14. 
 
15. záměr darovat pozemek parc. č. st. 932 zast. pl. a nádvoří o výměře 53 m2, v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc Lize na ochranu zvířat ČR, 
organizace Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 15. 
 
16. záměr úplatně pronajmout pozemky parc. č. 735/24 orná půda o výměře 337 m2 a parc. 
č.  735/38 ost. pl. o výměře 42 m2, vše  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 1. 16. 
 
17. záměr úplatně pronajmout  část pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 160 m2 v       
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 17. 
 
18. záměr úplatně pronajmout pozemky parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2 a parc. č. 572 
ost. pl. o výměře 257 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 18. 
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19. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 34 m2      
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 19. 
 
20. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 20. 
 
21. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 412 m2 v objektu na ulici 
Opletalova č. o. 1, č. p. 364 na pozemku parc. č. 322/1 zast. plochy v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti PURITOS gastro s. r. o. při sazbě nájemného 2.160, 700,       
430,- Kč/m2/rok a na dobu určitou do 31. 8. 2011, poté dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod 1. 21. 
 
22. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 902/3 o výměře 8 m2, zast. pl., parc. č. st. 902/2      
o výměře 20 m2, zast. pl., části parc. č. 235/23 o výměře 24 m2, orná půda, vše v k. ú. 
Povel, obec společnosti STAFOS spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod 1. 24. 
 
23. záměr pronajmout nebytový prostor - podzemní nebytové prostory o výměře 307 m2       
a suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v domě č. p. 856 na pozemku parc. č. st. 181 
zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město panu Leoši Šnýdlovi dle důvodové zprávy bod 1. 
25. 
 
24. záměr darovat pozemky parc. č. st. 1102 zast. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 101/2 ost.pl. 
o výměře 277 m2, část parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře  4 156 m2, parc. č. 138/7 ost. pl.         
o výměře 970 m2 a část parc. č. 124/4 ost. pl. o výměře 1 328 m2, vše v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě LOKOMOTIVA Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 1. 26. 
 
25. záměr úplatně pronajmout pozemek parc. č. 1644 zast. pl. a nádvoří o výměře 201 m2 v 
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc společnosti SIKAM s. r. o. dle důvodové zprávy bod   
1. 28. 
 
26. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 307/2 ost. pl. o výměře 201 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti SIKAM s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1. 28. 
 
27. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 307/2 ost. pl. o výměře 525 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnostem SIKAM s. r. o. a CERTAS CZ, spol. s r. o. 
dle důvodové zprávy bod 1. 28. 
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 307/2 ost. pl. o výměře 65 m2 v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti SIKAM s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2. 1. 
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 6/1 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc paní Jarmile Navrátilové dle důvodové zprávy bod 2. 2. 
 
30. úplatný pronájem pozemku parc. č. 500/3  orná půda o výměře 11502 m2 v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové zprávy bod 
2. 3. 
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 185/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy bod 2. 4. 
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Zlatě Štěpánkové dle důvodové zprávy bod 2. 5. 
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33. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 100 m2, parc. č. 
846/1 ost. pl. o výměře 150 m2 a parc. č. 735/27 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Janě Bačkové dle důvodové zprávy bod 2. 6. 
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Milanu Krátovi dle důvodové zprávy bod 2. 7. 
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům Miladě a Břetislavu Konupčíkovým dle důvodové zprávy 
bod 2. 8. 
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní Silvii Uhříkové - rozšíření na straně nájemce dle důvodové 
zprávy bod 2. 9. 
 
37. úplatný pronájem pozemků parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32165 m2, parc. č.  945/4 
orná půda o výměře 25471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 a parc. č. 
945/10 orná půda o výměře 2938 m2 vše k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Školagro 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod 2. 10. 
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Andree Biriczové dle důvodové zprávy bod 2. 11. 
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Karle Drápalové dle důvodové zprávy bod 2. 12. 
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Jaroslavu Galášovi dle důvodové zprávy bod 
2. 13. 
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Miloslavě Kláskové dle důvodové zprávy bod 2. 
14. 
 
42. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc paní Karle Mückové dle důvodové zprávy bod 2. 15. 
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 258 m2 v    
k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Janu Bílíkovi a paní Aleně Konůpkové dle důvodové 
zprávy bod 2. 16. 
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 190 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc panu Viliamu Gálíkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod 2. 17. 
 
45. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Anně Vodrážkové dle důvodové zprávy bod 2. 18. 
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/13 o výměře 104 m2, kultury zahrada, v k.ú. 
Lazce paní Marii Příhodové dle důvodové zprávy bod 2. 19. 
 
47. poskytnutí jako výpůjčky pozemky parc. č. 1255/2 orná půda o výměře 2 893 m2 a parc. 
č. 1256/3 orná půda o výměře 806 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu Jiřímu 
Opichalovi dle důvodové zprávy bod 2. 20. 
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48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-
město společnosti ARES CZ, s. r. o. za účelem přemístění stávajícího reklamního zařízení 
CITY LIGHT - změna polohy umístění reklamního zařízení dle důvodové zprávy bod 2. 21. 
 
49. úplatný pronájem pozemku parc. č. 318 orná půda o výměře 734 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní Jaroslavě Holišové a panu Václavu Šálkovi dle důvodové zprávy bod     
2. 22. 
 
50. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 67 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní Ing. Lucii Svrčkové dle důvodové zprávy bod 2. 23. 
 
51. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 727/3 kultury zahrada o výměře 102 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Ing. Lucii Svrčkové dle důvodové zprávy bod 2. 24. 
 
52. přidělení místa pro stánkový prodej panu Milanovi Hruškovi - lokalita č. 3 - tř. Svobody - 
prodej grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod 2. 25. 
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování horkovodního 
přivaděče 2xDN200 a horkovodních přípojek 2x DN100 a 2xDN50 na pozemku parc.č. 875/1 
ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. 
s. dle důvodové zprávy bod 2. 26. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 185/7 o výměře 176 m2, parc. č. 185/8 o výměře 874 m2 parc. č. 
185/3 o výměře 10 081 m2, parc. č. 635/1 o výměře 1 043 m2 a parc. č. 636/1 o výměře       
1 497 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch Vojenského bytového 
družstva dle důvodové zprávy bod 2. 27. 
 
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování přeložky 
vodovodního řádu DN 800 na pozemcích parc. č. parc. č. 185/3 o výměře 10 081 m2, parc. 
č. 201/1 o výměře 7 360 m2, parc. č. 1080 o výměře 7 318 m2, parc. č. 631/1 o výměře       
27 508 m2 a parc. č. 238/5 o výměře 782 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch Vojenského bytového družstva dle důvodové zprávy bod 2. 28. 
 
56. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního řadu a přípojky, přípojky NN na pozemcích parc. č. 704/14 o výměře 137 m2 a 
parc. č. 704/15 o výměře 61 m2, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
prospěch manželů Jiřího a Margity Hájkových dle důvodové zprávy bod 2. 29. 
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 20/2 ost. pl. o výměře 1 846 m2 a parc. č. 21/9 ost. pl.             
o výměře 115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod 2. 30. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 1051/2 ost. pl. o výměře 3 306 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod      
2. 31. 
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu a HDPE trubek na pozemcích parc. č. 1053/1 ost. pl. o výměře 607 m2 a parc. č. 
907/8 orná půda o výměře 741 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod 2. 32. 
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60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování metalických 
telefonních  kabelů na pozemcích parc. č. 339/30 o výměře 1 055 m2, parc. č. 339/67          
o výměře 49 m2, parc. č. 339/72 o výměře 615 m2, parc. č. 339/73 o výměře 398 m2, parc. 
č. 341/15 o výměře 1 596 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod 2. 33. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování energetického 
zařízení a přístupu k energetickému zařízení v případě oprav a údržby na pozemku parc. č. 
335/1 ost. pl. o výměře 4 290 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod 2. 34. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vedení 
vodovodní a kanalizační přípojky a zřízení sjezdu na pozemcích parc. č. 322/5 o výměře 433 
m2, parc. č. 322/6 o výměře 1 309 m2 a parc. č. 319/11 o výměře 1 331 m2, vše ost. pl. v     
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Provádění staveb Olomouc 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod 2. 35. 
 
63. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 19 200 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc občanskému sdružení Jezdecký KLUB - SANA dle důvodové zprávy 
bod 2. 36. 
 
64. úplatný pronájem NP Masarykova č.o. 3, Olomouc  o velikosti 414,20 m2 společnosti 
Studio interier com s.r.o. dle důvodové zprávy bod 3. 1. 
 
65. úplatný pronájem objektu bez č. p./č. e. zemědělská stavba s pozemkem parc. č. 179/2 
zast. pl. a nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Jaroslavu 
Slovákovi dle důvodové zprávy bod 3. 2. 
 
66. úplatný pronájem nebytového prostoru Nedbalova č.o. 8 o výměře 21,38 m2 paní 
Miroslavě Poláškové na dobu neurčitou při sazbě nájemného 320, 320, 270,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod 3. 3. 
 
67. úplatný pronájem nebytového prostoru Rožňavská č. o. 10 panu Martinu Skřičkovi dle 
důvodové zprávy bod 3. 4. 
 
68. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 20 m2 v objektu na ulici Pavelčákova č. 
o. 21, č. p. 1 na pozemku parc. č. 464 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu Jiřímu 
Konečnému dle důvodové zprávy bod 3. 5. 
 
69. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 76,36 m2 v objektu na ulici Dolní 
náměstí č. o. 30, č. p. 58 na pozemku parc. č. 501 zast. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu Čeňku Beranovi a Zdeňku Beranovi - rozšíření subjektu na straně nájemce 
dle důvodové zprávy bod 3. 6. 
 
70. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 208 m2 v objektu na ulici Dolní náměstí 
č. o. 30, č. p. 58 na pozemku parc. č. 501 zast. plochy v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
panu Čeňku Beranovi a Zdeňku Beranovi - rozšíření subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod 3. 7. 
 
71. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 168 m2 v objektu na ulici Dolní náměstí 
č. o. 30, č. p. 58 na pozemku parc. č. 501 zast. plochy v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
panu Čeňku Beranovi a Zdeňku Beranovi - rozšíření subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod 3. 8. 
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72. úplatný pronájem garáže o výměře 16 m2 a garáže o výměře 17 m2 v objektu na ulici 
Neředínská č. o. 65 bez č. p. na pozemku parc. č. 41 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
panu MUDr. Jiřímu Dostálovi, Ph.D. na dobu nerčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou při sazbě 
nájmu 540,- Kč/m2/rok za podmínek dle důvodové zprávy bod 3. 9. 
 
73. úplatný pronájem garáže o výměře 17 m2 v objektu na ulici Neředínská č. o. 65 bez č. p. 
na pozemku parc. č. 41 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní Heleně Molnárové na 
dobu neurčitou se sazbou nájmu 540,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 3. 9. 
 
74. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 46,00 m2 v 1. NP v objektu Ztracená č. 
p. 321, č. o. 3 na pozemku parc. č. st. 269 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc paní Petře Cigáňové dle důvodové zprávy bod 3. 10. 
 
75. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 48,70 m2 v 1. NP v objektu Dolní 
náměstí č. o. 26, č. p. 112 na pozemku parc. č. st. 537/1 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc paní Haně Walweelové dle důvodové zprávy bod 3. 11. 
 
76. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 69,15 m2 v 1. NP v objektu Dolní 
náměstí č. o. 26, č. p. 112 na pozemku parc. č. st. 537/1 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc paní Haně Walweelové dle důvodové zprávy bod 3. 11. 
 
77. znalce Ing. Josefa Dvořáka a pana Jiřího Valachovicse pro vypracování dvou 
samostatných znaleckých posudků za účelem vyčíslení zhodnocení domu Horní náměstí č. 
o. 11, Olomouc dle důvodové zprávy bod 3. 15. 
 
78. uzavření dohody o dočasném užívání nemovitosti Slovenská č. o. 5, č. p. 587 na 
pozemku parc. č. 7/1 st. plochy o výměře 188 m2 a č. p. 594 na pozemku parc. č. 7/2 st. 
plochy o výměře 814 m2 v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc s  panem 
Jiřím Klimešem na dobu určitou 1 měsíc dle důvodové zprávy bod 3. 17. 
 
79. záměr směnit pozemky parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, parc. č. st. 126 o výměře 401 
m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 74 m2, parc. č. st. 191 o 
výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a  parc. č. 31/8 o výměře 21 
231 m2, orná půda, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. za pozemky parc. č. 1722/2 o výměře 3156 m2, část 
parc. č. 1722/1 o výměře 3279 m2, část parc. č. 1721/11 o výměře 3515 m2, parc. č. 
1721/12 o výměře 4497 a část parc. č. 1721/10 o výměře 8496 m2, vše orná půda, část 
parc. č. 1724/1 o výměře 175 m2, ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5. 6. 
 
80. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, parc. č. st. 
126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 74 m2, 
parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a parc. č. 
31/8 o výměře 21 231 m2, orná půda, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a to do doby kolaudace nově vzniklého Ústavu 
experimentální botaniky v Holici dle důvodové zprávy bod 5. 6. 
 
81. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo provozování kanalizačního 
sběrače na pozemcích parc. č. 1722/2, parc. č. 1721/12, parc. č. 1721/10 vše orná půda v k. 
ú. Holice u Olomouce ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5. 
6. 
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82. udělení souhlasu Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.  s umístěním stavby na 
pozemcích část parc. č. 31/55 o výměře 33 m2 a část parc. č. 31/59 o výměře 7 m2 vše orná 
půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 5. 6. 
 
83. doplnění smluvních podmínek pronájmu části mostní konstrukce  R 35-146c.1 a části 
mostní konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Centrum 
Olympia Olomouc a. s. dle důvodové zprávy bod 5. 8. 
 
84. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/7/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
ARPRO, spol. s r.o. jako budoucím dárcem., dle důvodové zprávy bod 5. 9. 
 
2. souhlasí 
1. se zúžením subjektu na straně nájemce u nebytového prostoru o výměře 107 m2 v 
objektu na ulici Masarykova třída č. o. 54, č. p. 938 na pozemku parc. č. 1087 zast. plochy v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc o paní Jitku Černouškovou dle důvodové zprávy bod 3. 13. 
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Jednota, tř. Svobody 31 -  
6. patro/607 archiv na pozemku parc. č.  st. 412 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do 
31. 3. 2007 dle důvodové zprávy bod 3. 18. 
 
3. se změnou podmínek v nájemních smlouvách u úplatných pronájmů  části pozemku parc. 
č. 401/9 zahrada o výměře 126 m2 panu Břetislavu Talpovi, části pozemku parc. č. 401/9 
zahrada o výměře 343 m2 a pozemku parc. č. st. 603/1 zast. pl. o výměře 11 m2 panu 
Oldřichu Tichému, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 355 m2 a pozemku parc. 
č. 604 zast. pl. o výměře 14 m2 paní Ing. Zdence Grohmannové, části pozemku parc. č. 
401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. č. st. 605 zast. pl. o výměře 14 m2 panu 
Miloslavu Grohmannovi, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 396 m2 a pozemku 
parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 13 m2 manželům Miroslavu a Ludmile Janošíkovým, části 
pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 338 m2 a pozemku parc. č. st. 607 zast. pl.          
o výměře 12 m2 manželům Karlu a Vlastě Ťulpovým, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada   
o výměře 359 m2, pozemku parc. č. 401/7 ost. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. 
608 zast. pl. o výměře 13 m2 manželům Milanu a Boženě Hrabalovým, vše v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, a to tak, že se v  nájemních smlouvách změní ustanovení čl. 5 
odst. 3 dle důvodové zprávy bod 5. 2. 
 
4. se snížením předmětu nájmu a se změnou doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 
30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod 5. 3. 
 
5. s žádostí STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. o prodloužení termínu předání 
vybraných údajů z majetkové a provozní evidence do 20. 2. 2007 dle důvodové zprávy bod 
5. 11.  
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. paní Andrey Vláčilové o úplatný pronájem pozemků parc. č. 496/2 o výměře 333 m2 a 
parc. č. 494/2 o výměře 474 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec 0lomouc dle důvodové 
zprávy bod 1. 22. 
 
2. manželů Ing. Libora a Mgr. Jany Marečkových, Ph.D. o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 633/3 orná půda o výměře 478 m2 a pozemku parc. č. 633/2 orná půda o výměře 
405 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod 1. 23. 
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3. společnosti CERTAS CZ, spol. s r.o. o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo chůze, jízdy a uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 307/2 ost. pl. o výměře    
1 083 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti CERTAS CZ, 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod 1. 27. 
 
4. paní Vladimíry Blahové, společnosti RK RENA s. r. o., Mgr. Ivo Motýla, paní Evy 
Pastrnkové a společnosti LEVITUS, s. r. o. o úplatný pronájem nebytového prostoru             
o výměře 46,00 m2 v 1. NP v objektu Ztracená č. p. 321, č. o. 3 na pozemku parc. č. st. 269 
zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3. 10. 
 
5. pana Marka Turczyna o úplatný pronájem nebytového prostoru - podzemní nebytové 
prostory o výměře 307 m2 a suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v objektu č. p. 856 
na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (nám. 
Republiky č. 1) dle důvodové zprávy bod 3. 12. 
 
6. společnosti Pavlík group, s. r. o. o úplatný  pronájem nebytového prostoru Švédská 1, 
Olomouc  o velikosti 49 m2 dle důvodové zprávy bod 3. 16. 
 
7. paní Kamaly Ilyasové o úplatný pronájem objektu čp. 143 PS Hálkova s pozemkem parc. 
č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 4. 2. 
 
8. manželů MUDr. Jana a Hany Marešových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
255/14 orná půda o výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře    
50 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 3. 
 
9. společnosti TEPLOTECHNA DIS s.r.o. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 1005/1 orná 
půda o výměře 2 990 m2, parc. č. 1005/2 ost. pl. o výměře 1 770 m2 a část parc. č. 1005/17 
ost. pl. o výměře 55 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 4. 
 
10. společnosti outdoor akzent, s.r.o. o o revokaci části usnesení RMO ze dne 27. 6. 2006, 
bod programu 2, bod II.A)1 ve věci nevyhovění žádosti společnosti outdoor akzent s. r. o.      
o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 710/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
824/66 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1094 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 74/1 ostatní plocha o výměře 
4 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 51/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 589/5 ostatní plocha 
o výměře 4 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře     
4 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 170/28 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 343/2 
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 800/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 868/1 ostatní plocha o výměře 4 m2  vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 475/6 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc-město vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod   
5. 4. 
 
11. společnosti outdoor akzent s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 18. 7. 2006, 
bod programu 2, bod II.A)13 ve věci nevyhovění žádosti společnosti outdoor akzent, s.r.o.        
o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 495/6 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Povel, 
části pozemku parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku 
parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, části pozemku parc. č. 323/1 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc - město vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
5. 5. 
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4. bere na v ědomí 
Smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 29. 12. 2006 mezi paní Márií Ježkovou, bytem 
Leopoldova 6, Praha, jako prodávajícím a panem Ing. Michalem Špannerem, bytem 
Mariánská 10, Olomouc, jako kupujícím a souhlasit s ponecháním stávajících smluvních 
podmínek dle důvodové zprávy bod 3. 14. 
 
5. uděluje 
1. souhlas společnosti Česká pošta s. p. s umístěním poštovních a odkladních schránek 
uvedených v tabulkách č. 1 a 2 dle důvodové zprávy bod 5. 1. 
 
2. souhlas společnosti Česká pošta s. p. s umístěním nové poštovní schránky na Selském 
náměstí vedle autobusové zastávky na pozemku parc. č. 1420/1 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 5. 1. 
 
6. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006, bod programu 2,  bod II. B) 1) ve věci schválení 
výpovědi z nájmu z nebytových prostor společnosti ZELOS, spol. s r. o. dle důvodové zprávy 
bod 5. 3. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 40 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, 
parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 
74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a 
parc. č. 31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12 
o výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11            
o výměře 3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře    
2 468 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s tím, že směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul. 
Jablonského, nejpozději do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod 5. 6.  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování části pozemku parc. č. st. 902/1 o výměře 2 m2, zast. pl. a části pozemku parc. 
č. 235/24 o výměře 2m2, orná půda, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
STAFOS spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1. 
24. 
 
2. darování pozemků pod komunikací II. třídy č. II/448 Olomouckému kraji dle důvodové 
zprávy bod 4. 1.  
 
3. uzavření darovací smlouvy na  fragmenty pomníku J. V. Stalina a V. I. Lenina mezi 
statutárním městem Olomouc jako dárcem a Muzeem umění Olomouc, státní příspěvkovou 
organizací jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod 5. 10.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. o darování objektu bez čp./če. jiná 
stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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2. žádosti paní Andrey Vláčilové o odprodej pozemků parc. č. 496/2 o výměře 333 m2 a 
parc. č. 494/2 o výměře 474 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec 0lomouc dle důvodové 
zprávy bod 1. 22.  
 
3. žádosti manželů Ing. Libora a Mgr. Jany Marečkových, Ph.D. o odprodej části pozemku 
parc. č. 633/3 orná půda o výměře 478 m2 a pozemku parc. č. 633/2 orná půda o výměře 
405 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 23.  
 
4. žádosti Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o odprodej pozemků parc. č. st. 
1308 zast. pl. o výměře 631 m2, parc. č. 101/3 ost. pl. o výměře 311 m2 a části pozemku 
parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 690 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1. 26. 
 
5. žádosti pana Mojmíra Doseděla - MOPED o odprodej objektu čp. 143 PS Hálkova s 
pozemkem parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 4. 2. 
 
6. žádosti paní Kamaly Ilyasové o odprodej objektu čp. 143 PS Hálkova s pozemkem parc. č. 
st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
4. 2. 
 
7. žádosti pana Františka Študenta o odprodej objektu čp. 143 PS Hálkova s pozemkem 
parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 4. 2. 
 
8. žádosti manželů MUDr. Jana a Hany Marešových o prodej části pozemku parc. č. 255/14 
orná půda o výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 50 m2, 
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 3. 
 
9. žádosti společnosti TEPLOTECHNA DIS s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 1005/1 orná 
půda o výměře 2 990 m2, parc. č. 1005/2 ost. pl. o výměře 1 770 m2 a část parc. č. 1005/17 
ost. pl. o výměře 55 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 4. 
 
10. žádosti manželů Miroslava a Mgr. Soni Ševčíkových o odprodej části pozemku parc. č. 
247/11 ost. pl. o výměře 285 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 
5. 
 
11. žádosti pana Jaromíra Conearice o odprodej objektu č. p. 615,  PK F3 K59 Zikova na 
pozemku parc. č. st. 861 zast. pl. a nádvoří o výměře 212 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 6. 
 
12. žádosti manželů JUDr. Igora a PhDr. Renáty Střížových o odprodej části pozemku parc. 
č. 265/8 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 4. 7. 
 
13. žádosti pana Ing. Vratislava Hrachovce o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ost. pl.   
o výměře cca 1 700 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 8. 
 
14. žádosti paní Zdeňky Grégrové, paní Vladimíry Mičulové, paní Jaroslavy Wagnerové, paní 
Anny Prečanové, paní Veroniky Žroutové, paní Věry Zedkové a paní Lenky Hynkové o výkup 
pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 11 500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ze 
spoluvlastnictví paní Zdeňky Grégrové, paní Vladimíry Mičulové, paní Jaroslavy Wagnerové, 
paní Anny Prečanové, paní Veroniky Žroutové, paní Věry Zedkové a paní Lenky Hynkové 
(všechny vlastní ideální podíl 1/7) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
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zprávy bod 4. 9. 
 
15. žádosti manželů Petra a Boženy Psotových o odprodej pozemku parc. č. 247/21 trvalý 
travní porost  o výměře 405 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod     
4. 10. 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu provedení bezbariérových úprav dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc.č. 460/18 ostatní plocha 
a parc.č. 460/52 ostatní plocha, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, vše na LV č. 109                 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 4 let od uzavření smlouvy      
o smlouvě budoucí, dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu provedení bezbariérových úprav dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc.č. 424/2 ostatní plocha, 
parc.č. 429/28 ostatní plocha a parc.č. 549/5 ostatní plocha, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, vše na LV č. 1194 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Olomouc ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
do 4 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
uložení přípojky kanalizace a jejího napojení do stávající šachty kanalizace a právu vstupu a 
vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 544 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 7233 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Základní školy   
a Mateřské školy logopedické Olomouc - Svatý Kopeček, za úplatu ve výši dle znaleckého 
posudku vyhotoveného a platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za 
podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 5 let od uzavření smlouvy            
o smlouvě budoucí, dle bodu 3 důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kanalizačního 
sběrače BXVIII a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 480/26 ostatní plocha v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1072 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Bytového družstva Generála Píky, za 
úplatu ve výši 10.000,-Kč, dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uložení 
vodovodu a vedení veřejného osvětlení a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 341/3 
ostatní plocha v k.ú. Hejčín, jak je nyní zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouc, za podmínky uzavření směnné 
smlouvy dle usnesení zastupitelstva města ze dne 11. 12. 2006, bod 5.1 - 9 na část 
pozemku parc.č. st. 113 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 414 m2, dotčená 
výměra 15 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 514 ve společném 
jmění manželů Vlastimila a Věry Müllerových za část pozemku parc.č. 341/3 ostatní plocha   
o celkové výměře 2571, dotčená výměra 31 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Olomouc, to vše bez doplatku cenového 
rozdílu, dle bodu č. 5 důvodové zprávy 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 910/6 orná půda o výměře 2132 m2, 
dotčená část 220 m2 a parc.č. 896/5 ostatní plocha o výměře 1416 m2, dotčená část         
125 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 647                    
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví 
Jaroslavy Sedláčkové za cenu 480,-Kč/m2. Výměra dotčených částí těchto pozemků bude 
upřesněna na základě zaměření geometrickým plánem, dle bodu 6 důvodové zprávy 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 509/26 orná půda o výměře 893 m2, 
dotčená výměra 150 m2, parc.č. 910/26 orná půda o výměře 6815 m2, dotčená výměra 350 
m2 a parc.č. 1125/80 orná půda o výměře 1386 m2, dotčená výměra 200 m2, vše v k.ú. 
Chválkovice, jak je vše zapsáno na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Dosoudila za cenu 480,-Kč/m2. 
Výměra dotčených částí těchto pozemků bude upřesněna na základě zaměření 
geometrickým plánem, dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl Zdeňka Švestky ideální 1/2 a Věry 
Brázdové ideální 1/4 na pozemku parc.č. 539/26 orná půda o výměře 884 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouce, jak je zapsáno na LV č. 828 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,  za cenu 480,-Kč/m2, dle bodu 8 důvodové 
zprávy 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  171/2 ostatní plocha   
o celkové výměře 2568 m2 - dotčená část  cca 300 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak 
je zapsáno na LV č. 1462 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, ve vlastnictví společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. za cenu dle znaleckého 
posudku, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí.  
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Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna na základě zaměření geometrickým 
plánem, dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na části pozemku parc.č. 5/25 písm. „a“, „b“, „f“ o celkové 
směňované výměře 96 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na 
LV č. 443 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc - Nové Sady, za části pozemku 
parc.č. 5/8 písm. „c“, „d“, „e“ o celkové směňované výměře 78 m2 v k.ú. Nové Sady               
u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, 
vše dle geometrického plánu č. 656-209/2006 ze dne 13. 12. 2006, bez cenového doplatku, 
dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
zveřejnění směnné smlouvy na pozemek parc.č. 622/12 zahrada o výměře  387 m2 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10002 ve vlastnictví České 
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond České republiky, za 
část pozemku parc.č. 147/37 orná půda o výměře 35490 m2, dotčená výměra 3574 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,  
bez cenového doplatku. Výměra dotčené části pozemku parc. č. 147/37 v k.ú. Chválkovice 
bude upřesněna na základě zaměření geometrickým plánem, dle bodu 11 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č.701 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti „ archivní číslo 
701 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s uchazečem ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Vladimíra Pokorného k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
5 Veřejná zakázka č.702 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti„ archivní číslo 
702 
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2. ustavuje 
komisi pro jednání s uchazečem ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Vladimíra Pokorného k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě  
a) Horní náměstí 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s manželi Globovými dle důvodové 
zprávy bod 1a) 
b) Balbínova 9, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 6 s Ohurniakovou Marcelou dle důvodové 
zprávy bod 1b) 
c) Topolová 7, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 22 s Šindlerem Karlem dle důvodové zprávy bod 
1c) 
d) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 30 s Tvrdým Lukášem dle důvodové zprávy bod 
1d) 
e) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 20 se Sloupeckým Tomášem dle důvodové 
zprávy bod 1e)  
f) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 28 se Znojilovou Věrou dle důvodové zprávy bod 
1f) 
g) Černá cesta 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 s Němcovou Monikou dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
h) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 61 s Vaškových Alenou dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
ch) Albertova 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 s Kosíkovou Petrou dle důvodové zprávy 
bod 3a) 
i) Terrerovo nám. 2, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3 s Rudolfským Zdenkem a Jančíkovou 
Dagmar dle důvodové zprávy bod 3b) 
j) Černá cesta 45, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 18 s Punčochářem Zdeňkem dle důvodové 
zprávy bod 3c) 
k) I.P.Pavlova 34, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 14 s Lónovou Věrou dle důvodové zprávy bod 
3 d) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Jeřábková Jarmila, Sladkovského 1E, Olomouc 
Chocholka Jiří, Daniela, Sladkovského 1E, Olomouc 
Vondruška Martin, Sladkovského 1E, Olomouc 
MUDr. Vondráková Jana, Sladkovského 1E, Olomouc 
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Pavlíková Ivana, Sladkovského 1D, Olomouc 
Mgr. Kresta David, Sladkovského 1B, Olomouc 
Hilšerová Monika, Sladkovského 1B, Olomouc 
Bc. Srovnal Pavel, Jiráskova 10C, Olomouc 
Smiešková Diana, Petr, Jiráskova 10C, Olomouc 
Chlebounová Monika, Jiráskova 10C, Olomouc 
Ing. Kaller Jan, Jiráskova 10A, Olomouc 
Chundelová Renáta, Jiráskova 10A, Olomouc 
Svrčina David, Jiráskova 10A, Olomouc 
Litvíková Jana, Topolová 6, Olomouc 
Hégrová Anna, Jiří, Topolová 4, Olomouc 
Truhlářová Sylva, Rumunská 11, Olomouc 
Stránělová Martina, Rumunská 11, Olomouc 
Vencová Lenka, Rumunská 11, Olomouc 
Šenkýřová Vladislava, Rumunská 11, Olomouc 
Barboříková Brigita, Rumunská 11, Olomouc 
Gažarová Hana, Rumunská 11, Olomouc 
Hošková Renáta, Karel, Rumunská 11, Olomouc 
Hranec Jan, Rumunská 11, Olomouc 
Inwald Otto, Miluška, Rumunská 11, Olomouc 
Jandeková Markéta, Ivan, Rumunská 11, Olomouc 
Kašparová Dáša, Rumunská 11, Olomouc 
Kocvrlichová Marta, Rumunská 11, Olomouc 
Komzák Ladislav, Lenka, Rumunská 11, Olomouc 
Koryčáková Eva, Rumunská 11, Olomouc 
Kotrlová Pavla, Rumunská 11, Olomouc 
Krahulík Petr, Rumunská 11, Olomouc 
Kršková Martina, Rumunská 11, Olomouc 
Litvíková Eva, Rumunská 11, Olomouc 
Pátková Alena, Rumunská 11, Olomouc 
Parč Zdeněk, Leona, Rumunská 11, Olomouc 
MUDr. Palatka Kamil, Rumunská 11, Olomouc 
Orálek David, Rumunská 11, Olomouc 
Mazačová Jitka, Rumunská 11, Olomouc 
Marek Stanislav, Rumunská 11, Olomouc 
Sikorová Jana, Karel, Rumunská 11, Olomouc 
Roubalíková Lada, Robert, Rumunská 11, Olomouc 
Pospíšil M, Chleboun R, Rumunská 11, Olomouc 
Pěnkava Vladan, Rumunská 11, Olomouc 
Javorek Čestmír, Linda, Rumunská 11, Olomouc 
Svobodová Jitka, Rumunská 11, Olomouc 
Pastorek Karel, Ivana, Rumunská 11, Olomouc 
Patáková Iveta, Jan, Rumunská 11, Olomouc 
Sotorník Pavel, Rumunská 11, Olomouc 
Alexa Radek, Lenka, Černá cesta 19, Olomouc 
Serbová Petra, Černá cesta 21, Olomouc 
Ministrová Eva,  Letiště 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Junková Kateřina, Rumunská 11, Olomouc 
Hronová Michaela, Jiráskova 10B, Olomouc 
Brancuzský Zdeněk, Sladkovského 1B, Olomouc 
Daňková Ludmila, Sladkovského 1, Olomouc 
Dragonová Alena, Synkova 15, Olomouc 
Černá Jana, Ladislav, Černá cesta 9, Olomouc 
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Trúsiková Petra, U Letiště 10, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b) 
     c) na 3 měsíce s nájemcem: 
Hauerová Lidie, P. Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Ing. arch. Iveta a Eduard Trtílkovi, Jiráskova 10B, Olomouc 
Jarma Jiří a Lenka, Černá cesta 21, Olomouc 
Weissová Dagmar a Radim, U Letiště 10, Olomouc 
Berková Libuše, Sladkovského 1C, Olomouc 
Ing. Koukal Jiří, Janka, Jiráskova 10C, Olomouc 
Lépa Jiří, Magda, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e,f) 
 
3. s přidělením bytu mimo pořadí: 
s Universitou Palackého Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
Jančíková Dagmar, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 1225, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
291 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1/1.1. str 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Ing. Jana Bartůška ve věci pronájmu či prodeje části pozemku parc. č. st. 287, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 7 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1/1.2. str 2, 3, 4 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 722/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Marii a Petru Vodičkovým za kupní cenu ve výši 
11 315,-Kč dle důvodové zprávy bod 1/1.3. str  5 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 722/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, a garáže na něm stojící panu Dušanu Synkovi za kupní cenu ve výši 64 840,-Kč 
dle důvodové zprávy bod 1/1.4. str 5 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 11. 12. 2006, bod 7, část 3, ve věci celkové kupní ceny  a 
schválit prodej  pozemku parc. č. st. 1223, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2, v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 38.504,- Kč, do podílového 
vlastnictví spoluvlastníků domu č. p. 590 (Jeremenkova 12), a to takto: Jiří Techmann podíl 
1/12 za 3.209,- Kč, Jan Tichý podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Ladislav Heidenreich podíl 1/12 za 
3.209,- Kč, Jaromír Král podíl 1/12 za 3.209,- Kč,  Lenka Dvořáková podíl 1/12 za 3.209,- Kč, 
Hana Nevimová podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Miroslav a Františka Vašíkovi do SJM podíl 1/12 za 
3.209,- Kč, Jan a ing. Svatava Cziborovi podíl 1/12 za 3.209,- Kč, ing. Svatopluk a ing. Věra 
Bröcknerovi do SJM podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Petra Pohorská podíl 1/24 za 1.604,50 Kč, 
Marie Doleželová podíl 1/24 za 1.604,50 Kč, Pavel Vyskočil podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Julius a 
Iveta Reisovi do SJM podíl 1/12 za 3.209,- Kč dle důvodové zprávy bod 1/1.5. str 6, 7 
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 2. 10. 2006, bod 12, část 15, a schvaluje bezúplatné zřízení věcného 
břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 75/54, ostatní plocha, ve prospěch 
vlastníka jednotky č. 643/1 - č. 643/23, č. 643/101, č. 643/102 a č. 643/103, vše v budově č. 
p. 643 (Palackého 8) stojící na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, a s tím 
souvisejících podílů na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 859-002/2006 dle důvodové 
zprávy bod 1/1.6. str 7, 8 
 
8. schvaluje 
ukončení stávající nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 459/9, ostatní plocha, k. ú. Povel, 
obec Olomouc, dohodou, a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 459/9, 
ostatní plocha, o výměře 822 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, s Pavlou Nakládalovou, 
Janou Fréharovou, Jaroslavem Zachovalem, Jaromírem Čechem, manžely Julií a Vojtěchem 
Kohoutkovými, Drahomírou Čechovou, manžely Danou a Vladimírem Brychtovými, jako 
nájemci, a to na dobu určitou do 31. 12. 2026, za nájemné 822,- Kč ročně dle důvodové 
zprávy bod 1/1.7. str 8, 9 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 4, část 7, a schválit prodej pozemku parc. č. 75/54, 
ostatní plocha, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, jednou ideální devítinou Veronice 
Karchňákové za kupní cenu 300 000,- Kč, jednou ideální devítinou manželům MUDr. Zoře a 
MUDr. Kamilovi Vysloužilovým za kupní cenu 200 013,- Kč, jednou ideální devítinou 
Martinovi Kernovi za kupní cenu 184 500,- Kč, jednou ideální devítinou Petře Michalíkové za 
kupní cenu 182 500,- Kč, jednou ideální devítinou Martině Petrželové za kupní cenu          
176 500,- Kč, jednou ideální devítinou Hildegardě Hutkové za kupní cenu 131 200,- Kč, 
jednou ideální devítinou manželům Drahomíře a Zdeňkovi Mikušovým za kupní cenu         
131 000,- Kč, jednou ideální devítinou Marii Metlíkové za kupní cenu 126 550,- Kč a jednou 
devítinou Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 1/1.8. str 9, 10 
 
10. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 413/8, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1/1.9. str 10, 11, 12 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Karla Dudy ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 45  m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
2/2.1. str 13, 14, 15 
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12. souhlasí 
s výstavbou půdního prostoru dle projektové dokumentace v domě č. p. 95 (Blažejské nám. 
10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, pro manžele Marcelu a Jaroslava Michajlovovi a pana 
Romana Lišku, a rada města souhlasí s oddělením části pozemku parc. č. st. 519, zastavěná 
plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, geometrickým plánem tak, aby 
mohla být tato část pozemku prodána samostatně k nebytové jednotce v domě č. p. 95, dle 
důvodové zprávy bod 2/2.1. str 13, 14, 15 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 484/10 v domě č. p. 484 (Vodární 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2249/10791 na společných částech domu č. p. 484 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2249/10791 na pozemku parc. č. st. 107/3 zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře 557 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Ireně Svobodové, za 
kupní cenu ve výši 1 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.2. str 15 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 484/11 v domě č. p. 484 (Vodární 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 423/10791 na společných částech domu č. p. 484 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 423/10791 na pozemku parc. č. st. 107/3, zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře 557 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Zdeňku Kučerovi, za 
kupní cenu ve výši 245 502,-Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.3. str 15, 16 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 388/10 v domě č. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na společných částech domu č.p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Janu Navrátilovi, za 
kupní cenu ve výši 2 160 000,-Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.4. str 16, 17 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 388/9 v domě č. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na společných částech domu č. p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TABÁK PROFIT, 
s. r. o., za kupní cenu ve výši 1 920 000,-Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.5. str 17 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 388/8 v domě č. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na společných částech domu č. p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Prof. PhDr. Rudolfu 
Chadrabovi, Csc. a Ing. arch. Pavlu Chadrabovi, za kupní cenu ve výši 613 816,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 2/2.6. str 17, 18 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 388/7 v domě č. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 740/7260 na společných částech domu č. p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Ing. Věře Tošovské, za 
kupní cenu ve výši 618 320,-Kč, z toho nebytová jednotka 419. 902,- Kč, pozemek 188.742,- 
Kč, náklady 9. 676,- Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.7. str 18, 19 
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19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Miloslava Malíka ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 18/10 v 
domě č. p. 18 (Dolní nám. 48), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 425/8283 na 
společných částech domu č. p. 18 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 425/8283 na 
pozemku parc. č. st. 441, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a trvat na původním rozhodnutí, to je na prodeji nebytové 
jednotky č. 18/10 v domě č. p. 18 (Dolní nám. 48), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
425/8283 na společných částech domu č. p. 18 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
425/8283 na pozemku parc. č. st. 441, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Miloslavu Malíkovi za kupní cenu 1 040 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 2/2.8. str 19, 20, 21 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Ing. Miroslava Šitavance ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 693/32 
v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1616/63880 na 
společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  1616/63880 
na pozemku parc. č. st.  882, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a trvat na svém původním rozhodnutí ze dne 11.12.2006, 
bod 7, část 13, to je prodeji jednotky č. 693/32 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1616/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  1616/63880 na pozemku parc. č. st.  882, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Ing. 
Miroslavu Šitavancovi za kupní cenu ve výši  975 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.9. 
str 21, 22, 23 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 576/21 v domě č. p. 576, 577 (Zelená 3, 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 649/28563 na společných částech domu č. p. 576, 577 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 649/28563 na pozemku parc. č. st. 1008, 1009, 
zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům Petře a Jiřímu 
Šolleovým, za kupní cenu ve výši 53.802,- Kč, z toho za jednotku 38.203,- Kč, za pozemek 
847,- Kč, náklady 14.752,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.1. str 23, 24 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 136/17 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 577/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  577/10452  na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří,      
o výměře 174 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci Vladimíře 
Korytárové, za kupní cenu ve výši 150.223,- Kč, z toho za jednotku 146.982,- Kč, za 
pozemek 1.114,- Kč, náklady 2.127,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.2. str 24, 25 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 257/16 v domě č. p. 257 (Tř. Svornosti 14) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1091/27280 na společných částech domu č. p. 257, a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1091/27280 na pozemku parc. č. st. 310, zastavěná 
plocha a nádvoří,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům Ludmile a Zbyňku 
Weissovým, za kupní cenu ve výši 246.068,-Kč, z toho za jednotku  234.202,- Kč, za 
pozemek 9.724,- Kč, náklady 2.142,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.3. str 25, 26 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 575/22 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574, 
575, vše v k. ú.  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Marcelu Brychtovi, za 



 21

kupní cenu ve výši 110.166,- Kč, z toho za jednotku 108.856,- Kč, náklady 1.310,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3/3.4. str 26, 27 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení, bod  6, část 41, ze dne 21. 2. 2006, ve věci schválení prodeje bytové jednotky 
č. 309/1 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 
na společných částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 
na pozemku parc. č. st. 117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 212 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.,                
o veřejných dražbách za vyvolávací cenu ve výši 510.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
3/3.5. str 27, 28, 29 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 309/1 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1011/3419 na společných částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1011/3419 na pozemku parc. č. st. 117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům Pavlu a Ivetě Trubačovým za 
kupní cenu ve výši  380.895,- Kč, z toho za jednotku 334.092,- Kč, za pozemek 32.671,- Kč, 
náklady 14.132,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.5. str 27, 28, 29 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení, bod 6, část 42, ze dne 21. 2. 2006, ve věci schválení prodeje bytové jednotky 
č. 309/3 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 
na společných částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 
na pozemku parc. č. st. 117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 212 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.,                
o veřejných dražbách za vyvolávací cenu ve výši 510.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
3/3.6. str 29, 30, 31 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 309/3 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1010/3419 na společných částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1010/3419 na pozemku parc. č. st. 117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům Evě a Stanislavu 
Trubačovým, za kupní cenu ve výši 387.136,- Kč, z toho za jednotku 340.376,- Kč, za 
pozemek 32.638,- Kč, náklady 14.122,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.6. str 29, 30, 31 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 510/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 716/23702 na 
společných částech domu č. p. 509, 510 (Velkomoravská 59, 61) paní Jiřině Kobylkové za 
kupní cenu 197 230,-Kč, z toho cena za jednotku 195 309,- Kč, náklady 1 921,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3/3.7. str 31, 32 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1023/13 v domě Vojanova 18, 20, 
obec Olomouc, manželům Miroslavu a Marii Duškovým, a to do 31. 3. 2007 dle důvodové 
zprávy bod 3/3.8. str 32 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 163/9 v domě Rooseveltova 107, 
obec Olomouc, paní Jiřině Pláničkové, a to do 31. 5. 2007 dle důvodové zprávy bod 3/3.9. 
str. 33 
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32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej jednotek novým kupujícím dle bodu A) - E) dle důvodové zprávy bod 3/3.10. str. 33, 
34 
 
33. schvaluje 
uznání faktur dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod 4/4.1. str. 34, 35 
 
34. schvaluje 
odklad splátky ve výši 18.421,- Kč za nebytovou jednotku č. 643/5 v domě Tř. Svornosti 31, 
Olomouc, panu Josefu Otčenáškovi, do 30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod 4/4.2. str. 35 
 
35. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 4/4.3. str. 35, 36 
 
36. schvaluje 
Společenství vlastníků jednotek Pekařská 11, 13 proinvestování částky 209 886,- Kč do 
oprav společných částí domu tak, že tato částka bude Společenství vlastníků jednotek 
Pekařská 11, 13 statutárním městem Olomouc proplacena na základě faktur ověřených 
soudním znalcem za provedené opravy společných částí domu Pekařská 11, 13, a to po 
zaplacení vzniklé škody 209 886,- Kč s příslušenstvím panem Wiedermanem statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod 4/4.4. str. 36, 37 
 
37. trvá 
na svém usnesení ze dne 16. 10. 2006, bod 21, část 7, a doporučuje zastupitelstvu města 
nevyhovět žádosti Františka Wiedermana ve věci odpuštění úroků z prodlení ve výši 4% z 
částky 209 886,- Kč od 10. 9. 2002 do zaplacení, jak bylo stanoveno pravomocným 
rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. 2 To 300/2006, ze dne     
31. 5. 2006 dle důvodové zprávy bod 4/4.5. str. 38 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
8 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit s 

výší p říspěvku do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 
5.000,-- Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
9 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 -  žádost                      

o prodloužení lh ůty pln ění smlouvy o p ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč do 31.12.2007  dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na prodloužení plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč do 
31.12.2007 na jednání Zastupitelstva města  Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
10 Statut KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Statut KMČ dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned seznámit se schváleným Statutem KMČ všechny odbory MmOl a všechny KMČ 
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
11 Závěrečná zpráva Europe Direct  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na v ědomí 
závěrečnou zprávu o činnosti Europe Direct v roce 2006 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. bere na v ědomí 
přehled aktivit Europe Direct v roce 2007 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
se zněním smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost Europe Direct v roce 2007 dle přílohy 
č. 3 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost Europe Direct v roce 2007 
T: 6.2.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
12 Smlouva Region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtové změny s tím 
související  
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Olomouce 
T: 6.3.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit  příspěvek dle důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
předložit souhrnnou informaci o internetových prezentacích SmOl s návrhem dalšího 
postupu v této věci 
T: 20.2.2007 
O: Holpuch Jan, RNDr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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13 Příspěvky - kultura a publikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti kultury dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací dle upravené 
přílohy č. 2 důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravených příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy v 
souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory  z rozpočtu města Olomouce 
T: červen 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
14 Baarova ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení výběrového řízení dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet roku 
2007 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 14 
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15 Rondel Babí čkova - sb ěrač B 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
16 Centrum sportu a zdraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby dle bodu C1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu D důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby do konce února 2007 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle upraveného bodu c) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
17 Dětské jesle -  úprava zp ůsobu výpo čtu poplatk ů za pobyt a 

stravu dít ěte 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu způsobu výpočtu poplatků za pobyt a stravu dítěte v dětských jeslích dle důvodové 
zprávy 
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3. schvaluje 
změnu výše poplatku za příležitostné hlídání dětí od 1 - 3 let u rodiče na rodičovské 
dovolené dle varianty B)  
 
4. ukládá 
informovat veřejnost o přijatém usnesení  
T: 20.2.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
18 Komunitní plánování sociálních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přípravný a realizační tým projektu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
19 Smlouvy s obcemi na r. 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh obecného znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
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5. ukládá 
předložit zprávu o průběhu investiční akce a dopravní situaci po dobu výstavby 
Rekonstrukce stokové sítě města Olomouce 
T: 6.2.2007 
O: Major Martin, Mgr. nám ěstek primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
20 Aktualizace Analýzy rizik SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
aktualizovat Analýzu rizik SmOl o poznatky z kontrolní činnosti za rok 2006 
T: 20.3.2007 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
21 Plavecký bazén - vstupné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
novou výši vstupného dle přiložené upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
22 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 23.1 
 
 
23 Smlouva s VFO - dodatek č. 1 na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 na rok 2007 mezi Výstavištěm Flora, a. s. a Statutárním městem Olomouc 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě na rok 2007 mezi Výstavištěm Flora, a. s. a Statutárním 
městem Olomouc 
T: 6.2.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
24 Organiza ční záležitosti - SLMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši měsíčního základního platu pro rok 2007 a roční odměny tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
25 Spolupráce s exekutorskými ú řady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
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26  Vyhodnocení projektu Podpora terénní práce 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
27 Odborné komise RMO - statut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený statut odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit upravený obecný statut odborných komisí RMO dle diskuse v RMO 
T: 6.2.2007 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 30 
 
 
28 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a) členy 
b) předsedu 
c) tajemníka 
komise pro program regenerace památek MPR Olomouc a památky 
 
3. ukládá 
informovat jmenované členy, předsedu a tajemníka komise RMO 
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit návrhy na jmenování členů zbývajících komisí RMO 
T: 6.2.2007 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 30.1 
 
 
29 Jednací řád Rady m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
Jednací řád Rady města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 32 
 
 
30 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy odst. I), 
II), III) - body 2 - 5, odst. IV) - body 1, 2, 4 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy odst. III) - body 6, 9, 
11, odst. IV) – bod 3 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33 
 
 
31 Bezplatné parkovací karty - žádosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33.1 
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32 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34 
 
 
33 Oblastní unie neslyšících - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku s Oblastní unií neslyšících ke smlouvě č. 227/OI-VFP/2005/Dv 
 
3. ukládá 
náměstku Martinákovi podepsat dodatek ke smlouvě s Oblastní unií neslyšících 
T: 6.2.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. ukládá 
prověřit aktuální průběh realizace projektu výstavby Multifunkčního centra neslyšících v 
Olomouci 
T: 20.2.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
34 Dodatek č. 16 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 16 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat dodatek č. 16 dle důvodové zprávy 
T: 6.2.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. určuje 
odbor životního prostředí a odbor dopravy MmOl jako zpracovatele návrhu smlouvy               
k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě v Olomouci 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
35 ZOO Olomouc - nákup dodávkového auta Mercedes Spri nter  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
 


