
 
USNESENÍ 

 

z 21. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 12.6.2007 
 
 

 
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 12. 6. 2007 dle upravené �ásti A) 
d�vodové zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle upravené �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle upravené �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle upravené �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle upravené �ásti B) d�vodové zprávy 
- vypustit ze sledování bod 8, �ást 3 usnesení ZMO ze dne 20.6.2006, týkající se návrhu 
zadání zm�ny �. III RP MPR (labyrint) 
- vypustit ze sledování bod 12, �ást 4 usnesení ZMO ze dne 14.5.2007, týkající se po�ízení 
souboru zm�n �. IV RP MPR (nádvo�í Salmova paláce) 
 
4. vypouští ze sledování 
- bod 57, �ást 2 usnesení RMO ze dne 27.6.2006, týkající se návrhu zadání zm�ny �. III RP 
MPR (labyrint) 
- bod 10, �ást 4 usnesení RMO ze dne 5.12.2006, týkající se prodeje dom� 
- bod 14, �ást 2 usnesení RMO ze dne 2.5.2007, týkající se vyvolaných investic II. etapy 
protipovod�ových opat�ení 
- bod 29, �ást 3 usnesení RMO ze dne  29.5.2007, týkající se po�ízení souboru zm�n �. IV 
RP MPR (nádvo�í Salmova paláce) 
- bod 28, �ást 3 usnesení RMO ze dne 6.3.2007, týkající se prodeje akcií VHS, a.s. 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout �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. v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc panu Miloši Brücknerovi dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
2. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 938/1 ost. pl. o vým��e  6 m2      
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti �eské dráhy, a. s. dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
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3. zám�r odprodat pozemek parc. �. 611/5 zahrada o vým��e 242 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
4. zám�r pronajmout a následn� odprodat  �ást pozemku parc. �. 629/1 ost. pl. o vým��e       
7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod 1.4. 
 
5. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� NN a VN 
na pozemku parc. �. 629/1 ost. pl.  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 377/76 orná p�da o vým��e 318 m2 v k. ú. 
Týne�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. zám�r pronajmout garážové stání �. 15 o vým��e 15,60 m2, Balbínova �. o. 3, 5, �. 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 nebytový prostor o vým��e 17,91 m2 v 1. NP v objektu ob�anské 
vybavenosti �.p. 960 (MŠ Jílová 43) na pozemku parc. �. st. 1159 zast. pl. a nádvo�í v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu Radkovi Náhlému dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
9. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 1 573 m2, parc. �. 98/1 orná 
p�da o vým��e 2 381 m2, parc. �. 88/18 ost. pl. o vým��e 446 m2, parc. �. 482/2 trvalý 
travnatý porost o vým��e 167 m2, parc. �. 485/5 ost. pl. o vým��e 499 m2, parc. �. 170/8 
orná p�da o vým��e 310 m2, parc. �. 170/9 orná p�da o vým��e 3 786 m2, parc. �. 170/10 
orná p�da o vým��e 512 m2, vše v k. ú. Povel a pozemek parc. �. 798/5 orná p�da o vým��e 
419 m2, v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
10. zám�r odprodat pozemky parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 1573 m2, parc. �. 98/1 orná 
p�da o vým��e 2 381 m2, parc. �. 88/18 ost. pl. o vým��e 446 m2, parc. �. 170/9 orná p�da   
o vým��e 3 786 m2, parc. �. 170/10 orná p�da o vým��e 512 m2, parc. �. 170/8 orná p�da    
o vým��e 310 m2 a �ást pozemku parc. �. 485/5 ost. pl. o vým��e 375 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc a pozemek parc. �. 798/5 orná p�da o vým��e 419 m2 v k. ú. Slavonín, vše 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
11. zám�r odprodat pozemky parc. �. 979/4 zahrada o vým��e 375 m2 a parc. �. 1361 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní Miluši Nikolové dle 
d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
12. zám�r odprodat pozemek parc. �. 168 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 116 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
13. zám�r odprodat objekt bez �. p. / �. e., jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1197/6 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Zby�ku Frýbortovi 
dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
14. zám�r poskytnout jako výp�j�ku studnu na pozemku parc. �. 745 ostatní plocha v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.14. 
 
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 546/2 ost. pl. o vým��e 30 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.15. 
 
16. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  546/2 ostatní plocha o vým��e 36 m2 v k. ú. 
Ne�edín , obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.16. 
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17. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 1568/1 orná p�da o vým��e 90 649 m2 a parc. �. 
1571 orná p�da o vým��e 25 744 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou dle d�vodové zprávy bod 1.17. 
 
18. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha 
o vým��e 8 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem Markem Schüllerem 
dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.18. 
 
19. zám�r pronajmout �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha o vým��e 8 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Michaele Fit�íkové dle d�vodové zprávy bod 1.18. 
 
20. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 42/2 zahrada        
o vým��e 250 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s paní Marií Morávkovou dle 
d�vodové zprávy bod 1.19. 
 
21. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 42/2 zahrada o vým��e 250 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.19. 
 
22. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e 90 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.20. 
 
23. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 94/1 ost. pl.          
o vým��e 120 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní Nad�ždou 
Basovní�kovou dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.21. 
 
24. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 94/1 ost. pl. o vým��e 102 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Alen� Bakalové dle d�vodové zprávy bod 1.21.  
 
25. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 94/1 ost. pl.           
o vým��e 110 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní Zde�kou Silnou dle 
návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.22. 
 
26. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 94/1 ost. pl. o vým��e 156 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.22. 
 
27. RMO schvaluje zám�r pronajmout pozemky parc. �. 1258/4 orná p�da o vým��e             
1 713 m2, parc. �. 1294/8 orná p�da o vým��e 3 685 m2, parc. �. 1299/11 orná p�da            
o vým��e 3 039 m2, parc. �. 1300/12 orná p�da o vým��e 7 173 m2, parc. �. 1300/19 orná 
p�da o vým��e 7 651 m2, parc. �. 1306/29 orná p�da o vým��e 1 297 m2, parc. �. 1308/6 
orná p�da o vým��e 4 387 m2 vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc spole�nosti FADRO, spol. 
s r. o.dle d�vodové zprávy bod 1.24. 
 
28. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 263/2 orná p�da o vým��e 4 m2 k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc spole�nosti ARES CZ, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 1.25. 
 
29. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 21/10 kultury zahrada o vým��e 99 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc panu Josefu �emezovi dle d�vodové zprávy bod 1.26. 
 
30. zám�r odprodat �ást pozemku  parc. �. 338/1 ovocný sad o vým��e 255 m2, �ást parc. �. 
338/8 zahrada o vým��e 8 m2 a �ást parc. �. 338/9 zahrada o vým��e 7 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc panu Petru Kada�kovi dle d�vodové zprávy bod 1.27.  
 
31. pronájem �ásti pozemku parc. �. 776/1 orná p�da o vým��e 1 955 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc spole�nosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
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32. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� NN na 
pozemcích parc. �. 271 a parc. �. 272 vše ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc a umíst�ní 
betonového sloupu na parc. �. 272 ost. pl. v k. ú. Lošov , obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
33. pronájem pozemk� parc. �. 261/4 trvalý travní porost o vým��e 133 m2 a �ást parc. �. 
1105/4 ost. pl. o vým��e 607 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc �eskému svazu 
chovatel� dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
34. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemku parc. �. 254/8 ost. pl. a pozemku parc. �. 1062/1 ost. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti RADIOKOMUNIKACE, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod 2.6. 
 
35. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky NN    
na pozemcích parc. �. 1115 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, pozemcích parc. �. 1347/6 ost. pl., 
parc. �. 1347/8 ost. pl. a parc. �. 1347/9 ost. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prosp�ch Ministerstva dopravy �R dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
36. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemku parc. �. 680/3 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
37. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo p�ístupu, uložení a provozování 
p�ípojky NN na pozemcích parc. �. 1721/2 , parc. �. 1721/3, parc. �. 1721/32, parc. �. 
1721/33, parc. �. 1721/34 a parc. �. 1721/35 vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce        
ve prosp�ch pana Ing. Jana Zavadila dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
38. pronájem �ásti pozemku parc. �. 380/130 orná p�da o vým��e 84 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc panu Ing. Jind�ichu Zapletalovi dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
39. uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu nemovitostí stavby bez �p/�e s pozemky parc. �. 
st. 1337/1 zast. pl. a nádvo�í a parc. �. st. 1337/2 zast. pl.  a nádvo�í a �ásti pozemku parc. �. 
615/19 ost. pl. o vým��e 1.500 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc uzav�enou                
se spole�ností Skanska DS a. s. dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy 
bod 2.11. 
 
40. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 1 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 3 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 
4 ost. pl., parc. �. 9 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 24 ost. pl., parc. �. 71/1 ost. pl., parc. �. 79 
zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 81 ost. pl., parc. �. 83 ost. pl., parc. �. 372 ost. pl., parc. �. 392 
zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 436/1 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 445 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 
450 zahrada, parc. �. 458 ost. pl., parc. �. 469 ost. pl., parc. �. 816 ost. pl., parc. �. 819 zast. 
pl. a nádvo�í, parc. �. 824 ost. pl., parc. �. 838 ost. pl., parc. �. 852 zahrada, parc. �. 1907/6 
vodní plocha, parc. �. 1922/4 ost. pl., parc. �. 1929/1 ost. pl., parc. �. 1931 ost. pl. a parc. �. 
783 ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování energetického 
za�ízení a p�ístupu k tomuto za�ízení v p�ípad� oprav a údržby na pozemku parc. �. 1093/1 
ost. pl. v k. ú. Samotíšky, obec Samotíšky ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
 
 



 5 

42. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemku parc. �. 5/8 ost. pl.  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc         
ve prosp�ch spole�nosti Metropolitní sí� Olomouc a. s. dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
43. pronájem pozemku parc. �. 264 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 16 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu Ing. Josefu Krpelíkovi dle d�vodové zprávy bod 
2.17. 
 
44. pronájem pozemku parc. �. 265 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 5 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu RNDr. Ji�ímu Kunertovi dle d�vodové zprávy bod 
2.18. 
 
45. pronájem �ásti pozemku parc. �. 469 orná p�da o vým��e 190 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc paní Dan� Kajnarové dle d�vodové zprávy bod 2.27. 
 
46. pronájem pozemk�  parc. �. 253/2 orná p�da o vým��e 1 381 m2 a parc. �. 244/1 orná 
p�da o vým��e 4 865 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Dagmar Harazinové dle 
d�vodové zprávy bod 2.28. 
 
47. pronájem �ásti pozemku parc. �. 46/1 zahrada  o vým��e 210 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní Olze Kone�né dle d�vodové zprávy bod 2.29. 
 
48. pronájem �ásti pozemku parc. �. 116/17 ost. pl. o vým��e 85 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc spole�nosti VM INVEST, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.30. 
 
49. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu u pronájmu �ásti interiéru podzemního parkovišt� 
umíst�ného na �ástech pozemk� parc. �. 428/5 ost. pl., parc. �. 428/3 ost. pl., parc. �. 858/7 
ost. pl., parc.�. 858/18 ost. pl., parc. �. 920 trvalý travní porost, parc. �. 921 trvalý travní 
porost, parc. �. 938/1 ost. pl.         a parc. �. 1026 ost. pl, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spole�ností two brothers s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 2.35. 
 
50. uzav�ení dohody o skon�ení nájmu na nebytové prostory v I. Nadzemním podlaží 
v pavilónu A o vým��e 200 m2 v objektu  MŠ Wolkerova  34, Olomouc s Kulturní asociací 
Novou Akropolis k 30. 9. 2007 dle d�vodové zprávy bod 2.36. 
 
51. zm�nu smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 
449/41 ostatní plocha o vým��e 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.37. 
 
52. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 705/2  lesní pozemek      
o vým��e 2 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2. 38. 
 
53. pronájem nebytového prostoru v 1. NP o vým��e 23,50 m2 v prostorách olomoucké 
radnice, domu �. p. 583 na pozemku parc. �. st. 271/1 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc GALERII CAESAR, družstvo pro podporu výtvarného um�ní dle 
d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
54. pronájem garážového stání �. 2 o vým��e 27,50 m2 v objektu na ulici Balbínova �.o.      
7, 9, �. p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc 
paní Jan� Ška�upové dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
55. pronájem nebytových prostor o vým��e 285,32 m2 ve vchod� �. 1 v dom� Slovenská �.o. 
5, obec Olomouc Ji�ímu Klimešovi na dobu ur�itou 15 let p�i sazb� nájmu 15, 15, 15,- 
K�/m2/rok (mládežnická organizace) za ú�elem provozování kulturní �innosti dle d�vodové 
zprávy bod 3.3. 
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56. pronájem nebytových prostor o vým��e 24,87 m2 ve vchod� �. 3 v dom� Slovenská �.o. 
5 obec Olomouc a nebytových prostor o vým��e 15,33 m2 ve vchod� �. 2 v dom� Slovenská 
�. o. 5 obec Olomouc Sdružení Studio Archa, zast. Mgr. Kv�tou Kirbi na dobu neur�itou       
p�i sazb� nájmu 15, 15, 15,- K�/m2/rok (mládežnická organizace) za ú�elem provozování 
kulturní �innosti dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
57. pronájem nebytových prostor o vým��e 97,94 m2 ve vchod� �. 2 v dom� Slovenská �.o. 
5 obec Olomouc Studiu EXPERIMENT, zast. PaedDr. Evou Žvá�kovou na dobu neur�itou   
p�i sazb� nájmu 15, 15, 15,- K�/m2/rok (mládežnická organizace) za ú�elem provozování 
kulturní �innosti dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
58. pronájem nebytových prostor o vým��e 30,67 m2 ve vchod� �. 2 v dom� Slovenská �.o. 
5 obec Olomouc Sdružení Studio Archa, zast. Marií Šebkovou na dobu neur�itou p�i sazb� 
nájmu 15, 15, 15,- K�/m2/rok (mládežnická organizace) za ú�elem provozování kulturní 
�innosti dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
59. pronájem nebytových prostor o vým��e 26,58 m2 ve vchod� �. 2 v dom� Slovenská �.o. 
5 obec Olomouc Centru pro zdravotn� postižené Olomouckého kraje, zast. Blankou 
Lasovskou na dobu neur�itou p�i sazb� nájmu 15, 15, 15,- K�/m2/rok (mládežnická 
organizace) za ú�elem provozování kancelá�e dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
60. pronájem nebytových prostor v 1.NP o vým��e 34,87 m2 ve vchod� �. 2 v dom� 
Slovenská �.o.5 obec Olomouc MUDr. Marcelu Matzenauerovi na dobu neur�itou p�i sazb� 
280, 280, 280,- K�/m2/rok za ú�elem provozování hudební zkušebny dle d�vodové zprávy 
bod 3.3. 
 
61. pronájem nebytových prostor v 1. NP o vým��e 27,52 m2 ve vchod� �. 3 v dom� 
Slovenská �.o.5 ob�anskému sdružení Jdeme autist�m naproti - Olomouc o. s. na dobu 
neur�itou p�i sazb� 15,-, 15,-, 15,- K�/m2/rok za ú�elem po�ádání volno�asových aktivit      
pro d�ti s poruchou autistického spektra, z�ízení kancelá�e sdružení.  
 
62. pronájem nebytových prostor o vým��e 208,86 m2 ve 2. NP v objektu MŠ Lužická 7,      
na pozemku parc. �. st. 566 objekt ob�. vybavenosti v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ob�anskému sdružení Montessori Olomouc-rodinné centrum dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
63. poskytnutí jako výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 350/33 ost. pl. o vým��e 500 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ob�anskému sdružení Montessori Olomouc-rodinné centrum             
dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
64. uzav�ení dodatku ke smlouv� �. MAJ-PR-NS/50/2004/K� uzav�ené se Správou les� 
m�sta Olomouce ve v�ci zúžení p�edm�tu nájmu o objekt �. p. 197, �. o. 50 objekt k bydlení 
s pozemkem parc. �. 1682 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 886 m2 a pozemek parc. �. 1683 
zahrada o vým��e 733 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 4.11. 
 
65. pronájem �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 590 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manžel�m Mgr. Pavlovi a Han� Sigmundovým dle d�vodové zprávy bod 4.12.  
 
66. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „RADÍKOV - 
prodloužení stoky splaškové a deš�ové kanalizace - prodloužení vodovodního �adu“, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností TOURIST 
CENTRUM s. r. o.  jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod 5.5. 
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2. souhlasí 
1. s rozší�ením subjektu na stran� oprávn�ného p�i úplatném z�ízení v�cného b�emene 
obsahující právo uložení p�ípojky deš�ové kanalizace na pozemku parc. �. 1916/23 ost. pl. 
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc o každého vlastníka oprávn�ného pozemku parc. 
�. 1846/92 orná p�da v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a každého vlastníka 
centrálního skladu dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
2. s užíváním nebytového prostoru o vým��e 106,90 m2 v 1. NP v objektu Fischerova �. o. 6, 
�. p. 708 na pozemku parc. �. st. 807 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc odborem sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
3. s užíváním nebytových prostor o vým��e 126,70 m2 v objektu na ulici Jungmannova �.o. 
25 statuturním m�stem Olomouc za ú�elem užívání pracovišt� KM� dle d�vodové zprávy 
bod 3.6. 
 
4. s podnájmem �ásti nebytového prostoru o vým��e 35 m2 pro Pampaedia servis s. r. o.      
za ú�elem provozování aktivní muzikoterapie - relaxa�ní skupinové hry d�tí za podmínky 
sjednání podnájmu na dobu ur�itou do 1. 9. 2008 dle d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
5. s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru Nedbalova �.o. 8 ve výši 43.000,- 
K� vlastním nákladem nájemce za podmínky odepisování vložených investic ve vlastním 
ú�etnictví nájemce, nikoliv odpo�tem z nájmu dle d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
6. s umíst�ním prosv�tlených prosklených reklamních vitrín na �ástech pozemk� parc. � 
203/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, parc. �. 53/1 ost. pl. o vým��e 1 m2     
a parc. �. 861/1 ost. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. �. 1116/1 ost. pl.              
o vým��e 1 m2 v k. ú. Nová Ulice a parc.�. 432/12 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Hej�ín, vše 
obec Olomouc spole�nosti euroAWK, s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod 5.4.  
 
3. nesouhlasí 
s vyrovnáním finan�ních náklad� spojených s provedenou rekonstrukcí p�edm�tného 
nebytového prostoru v p�ízemí domu Školní �. o. 1, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
3.7. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� Ing. Martina a Ing. Jany Pražákových o pronájem pozemk� parc. �. 1258/4         
o vým��e 1 713 m2, parc. �. 1299/11 o vým��e 3 039 m2, parc. �. 1300/12 o vým��e 7 173 
m2, parc. �. 1300/19 o vým��e 7 651 m2, parc. �. 1306/29 o vým��e 1 297 m2, parc. �. 
1308/6 o vým��e 4 387 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 1.23.  
 
2. spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o. o pronájem �ástí pozemk� parc. �. 125/6 ostatní 
plocha o vým��e 2 m2 a parc. �.  79/31 ostatní plocha o vým��e 4 m2, vše v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
3. pana Miroslava Jan�i o bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze         
a jízdy p�es pozemek parc. �. 180/2 orná p�da v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch pozemk� parc. �. st. 432 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 673/1 zahrada  
a parc. �. 673/3 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.14. 
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4. pana Petra Jan�i o bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy 
p�es pozemek parc. �. 180/2 orná p�da v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc         
ve prosp�ch pozemku parc. �. 673/2 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2.15. 
 
5. paní Ludmily Kaiserové o pronájem �ásti pozemku parc. �. 235/26 orná p�da o vým��e      
5 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.19. 
 
6. pana Jana Vav�íka o pronájem �ásti pozemku parc. �. 393/3 ostatní plocha o vým��e       
60 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
7. Stavebního bytového družstva Olomouc o pronájem �ásti pozemku  parc. �. 350/28           
o vým��e 396 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.21. 
 
8. spole�nosti AVENIR Praha, spol. s r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 624/19 ostatní 
plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
9. spole�nosti AVENIR Praha, spol. s r. o. o pronájem �ástí pozemk� parc. �. 487/1 orná 
p�da o vým��e 2 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc a parc. �. 513 ostatní plocha o vým��e   
2 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
10. spole�nosti AVENIR, spol. s r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 78/29 ostatní plocha 
o vým��e 2 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
11. spole�nosti AVENIR, spol. s r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 73 ostatní plocha      
o vým��e 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
 
12. spole�nosti AVENIR, spol. s r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 31/49 orná p�da       
o vým��e 2 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.26. 
 
13. spole�nosti CENTRAL PARKING OLOMOUC, s. r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 
75/135 ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.31. 
 
14. spole�nosti SECOM LTD, spol. s r. o. o pronájem �ásti pozemk� parc. �. 124/12 ostatní 
plocha o vým��e 2 m2, parc. �. 124/17 ostatní plocha o vým��e 2 m2, parc. �. 124/7 ostatní 
plocha o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
2.32. 
 
15.sdružení Spolek integrální jógy o pronájem nebytových prostor v 1. NP o vým��e 27,52 
m2 ve vchod� �. 3 v dom� Slovenská �.o.5, Olomouc le d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
16. sdružení Spolek integrální jógy o pronájem nebytových prostor v 1.NP o vým��e 34,87 
m2 ve vchod� �. 2 v dom� Slovenská �.o.5, Olomouc dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
17. paní Moniky Pisa�íkové o pronájem pozemk� parc. �. 76/1 o vým��e 692 m2, parc. �. 
76/6 o vým��e 263 m2, parc. �. 75/4 o vým��e 263  m2, �ásti parc. �. 296/2 o vým��e 125 
m2 a parc. �. 336/2 ost. pl. o vým��e 210 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nedv�zí u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.1.  
 
18. ob�anského sdružení BoDo centrum, o. s. a ob�anskému sdružení Cesta panujícího 
Olomouc o pronájem nebytových prostor ve 2. NP o vým��e 155,40 m2 ve vchod� �. 2 
v dom� Slovenská �.o. 5, Olomouc dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
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19. manžel� Ing. Ireny a Mariana Jaškových a manžel� Ing. Hany a Roberta Gajdošových     
o pronájem �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 590 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.12.  
 
20. manžel� Daniela a Magdaleny Berkových o pronájem �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. 
o vým��e  30 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
4.5. 
 
5. bere na v�domí 
stávající nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. �. 2/2 zahrada vým��e 2258 m2      
v k. ú. Povel, obec Olomouc uzav�enou s paní Hanou Pospíšilovou, panem Robertem 
Pospíšilem, panem Josefem Pospíšilem a paní Evženií T�ískovou a doporu�uje schválit 
dodatek k nájemní smlouv� dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 
2.34. 
 
6. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku  parc. �. 377/76 
orná p�da o vým��e 318 m2 v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc uzav�enou se ZD Bohu�ovice  
s. r. o. za ú�elem provozování zem�d�lské výroby dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/148/2005/Gl        
na �ást pozemku parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 250 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
uzav�enou s manželi Jaroslavem a Evou Žampachovými dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/28//2004/M         
na �ást pozemku parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 125 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
uzav�enou s panem Petrem Vl�kem dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
4. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/11//2005/M         
na �ást pozemku parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 120 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
uzav�enou s panem Stanislavem Kova�íkem a paní Hanou Kova�íkovou dle d�vodové zprávy 
bod 1.10. 
 
5. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/3059/2000/Ge    
na �ást pozemku parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 250 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
uzav�enou s panem Františkem Šk�rkou dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
6. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/3059/2000/Ge   
na �ást pozemku parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 150 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
uzav�enou s panem Zde�kem Krej�ím dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
7. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/3059/2000/Ge na 
�ást pozemku parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e 238 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
uzav�enou s panem Otakarem Ru�kem dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
8. odboru majetkoprávnímu  zúžit p�edm�t nájmu u smlouvy o nájmu �. MAJ-EM-
NS/278/2002/Pl o pozemky parc. �. 170/10 orná p�da o vým��e 0,0512 ha, parc. �. 170/9 
orná p�da o vým��e 0,3786 ha a parc. �. 170/8 orná p�da o vým��e 0,0310 ha, vše v k. ú. 
Povel a pozemek parc. �. 798/5 orná p�da o vým��e 0,0419 ha v k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc uzav�enou se Zem�d�lským družstvem Slavonín dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
9. odboru majetkoprávnímu jednat o ukon�ení smluv o nájmu dle d�vodové zprávy p�ed 
uplynutím výpov�dních lh�t dohodou dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
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10. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. 338/1 
ovocný sad o vým��e 255 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�enou s paní Vladimírou 
Kalvodovou a paní Vlastou Do�kalovou za ú�elem z�ízení a užívání zeleninové zahrádky dle 
d�vodové zprávy bod 1.27. 
 
11. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku  pozemku parc. 
�.  338/8 zahrada o vým��e 7 m2 v k. ú. Slavonín uzav�enou s manžely Martinem a Martinou 
Unzeitigovými za ú�elem z�ízení a užívání zeleninové zahrádky dle d�vodové zprávy bod 
1.27. 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ud�luje 
jako vlastník budovy technické vybavenosti stavby bez �.p./�.e. s pozemkem parc. �. st. 
1236 zast. pl. a nádvo�í a pozemk� parc. �. 615/6 ost. pl. a parc. �. 615/19 ost. pl., vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc a jako vlastník technologického za�ízení plynové kotelny na LPG 
s p�íslušenstvím v�etn� tepelných rozvod� a úložišt� LPG, jak se nachází na uvedených 
nemovitostech, spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. Olomouc, Janského 469/8, PS�: 
779 00, I� 47677511, souhlas s užíváním a provozováním uvedeného energetického 
za�ízení za ú�elem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z. �. 458/2000 Sb. dle 
d�vodové zprávy bod 5.6.  
 
8. pov��uje 
vedoucí odboru majetkoprávního podepisováním dohod o skon�ení nájmu a dohod               
o skon�ení výp�j�ky dle d�vodové zprávy 5.7. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. odprodej �ásti pozemku parc. �. 543/3 trvalý travní porost o vým��e 298 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc manžel�m Antonínu a Ann� �ervinkovým za kupní cenu ve výši 
390,- K�/m2, tj. 122 504,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.2.  
 
2. odprodej pozemku parc. �. st. 776/42 zast. pl. o vým��e 509 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc spole�nosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o.  za kupní cenu ve výši 549 720,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 4.3.  
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. 76 orná p�da o vým��e 126 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc manžel�m Pavlovi a Jan� �ehulkovým za kupní cenu ve výši 64 028,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.4.  
 
4. odprodej pozemk� parc. �. 835/98 ost. pl. o vým��e 19 m2 a parc. �. 904/25 orná p�da o 
vým��e 5 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc spole�nosti Školagro s. r. o. za kupní cenu 
ve výši 12 968,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.6.  
 
5. odprodej pozemk� parc. �. st. 385/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 82 m2 a parc. �. 835/50 
ost. pl. o vým��e 175 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc spole�nosti MODRÝ GRYST,  
s. r. o. za kupní cenu ve výši 111 927,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.7.  
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 429/4 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní Ivan� Fiuráškové za kupní cenu ve výši 5 620,- K� dle d�vodové zprávy bod 
4.8.  
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 300/3 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m Jaroslavu a Alžb�t� Pikartovým za kupní cenu ve výši 4 956,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 4.9.  



 11

8. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 787/2 trvalý travní porost        
o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely Svatoplukem a Radkou 
Losertovými a manžely Valentinem a Janou Ve�e�ovými formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 570,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 4.10.  
 
9. odprodej objektu �. p. 197, �. o. 50 objekt k bydlení s pozemkem parc. �. 1682 zast. pl.      
a nádvo�í o vým��e 886 m2 a pozemek parc. �. 1683 zahrada o vým��e 733 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m PhD. Miroslavu a Lence 
Valárikovým za kupní cenu ve výši 705 584.- K� dle d�vodové zprávy bod 4.11.  
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 88/1 ost. pl.            
o vým��e 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manžely Mgr. Pavlem a Hanou 
Sigmundovými p�i kupní cen� ve výši 1377,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 4.12.  
 
11. odprodej �ásti pozemku parc. �. 78/3 ost. pl. o vým��e 70 m2 (dle GP parc. �. 78/7)      
v k. ú. Nový Sv�t u Olomouce, obec Olomouc panu Ond�eji Šnévajsovi za kupní cenu ve výši 
35 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.13.  
 
12. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ost. pl. o vým��e 250 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m MUDr. Martinu a Lence Tichým za kupní cenu ve výši 206 998,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.14.  
 
13. odprodej pozemku parc. �. 913/3 orná p�da o vým��e 448 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc  paní Božen� Poštulkové za kupní cenu ve výši 673 500,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 4.15.  
 
14. odprodej pozemku parc. �. 913/4 orná p�da o vým��e 499 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manžel�m Vlastimilu a Zdence Ma�ákových za kupní cenu ve výši 750 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.15. 
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 1721/6 ost. pl.       
o vým��e 3232 m2 a parc. �. 1648 (dle GP �. 1409-76/2006 - �ást parc. �. 1648/1) ost. pl.      
o vým��e 71 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností HEBACO steel     
s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 350,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 4.17. 
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 23 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu Janu Pudovi za kupní cenu ve výši 10 202,- K� dle d�vodové zprávy bod 
4.18. 
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na objekt �. p. 813, stavba ob�anského 
vybavení (Podnikatelský inkubátor CITT UP) s pozemkem parc. �. 1721/63 zastav�ná plocha 
a nádvo�í o vým��e 928 m2 a pozemek parc. �. 1721/64 ostatní plocha o vým��e 3038 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínek 
dle d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1011/14 trvalý travní porost o vým��e 26 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu Janu Zbirovskému za kupní cenu ve výši 15 084,- K� s tím, že 
pan Zbirovský uhradí �R - Pozemkovému fondu kupní cenu pozemku dle platného cenového 
p�edpisu k 17. 4. 2003 ve výši 1 160,- K� dle d�vodové zprávy bod 5.2.  
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti paní Miluše Nikolové o odprodej  �ásti pozemku parc. �. 983/1 trvalý travní porost 
o vým��e 40 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
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2. žádosti pana Zby�ka Frýborta o darování objektu bez �. p. / �. e., jiná stavba s pozemkem 
parc. �. st. 1197/6 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
3. žádosti pana Zde�ka Suchého o odprodej �ásti pozemku parc. �. 546/2 ost. pl. o vým��e 
30 m2 a �ásti pozemku 53/33 zahrada o vým��e 100 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1.15. 
 
4. žádosti pana Milana Pirkla o odprodej �ásti pozemku parc. �. 546/2 ostatní plocha             
o vým��e 36 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.16. 
 
5. žádosti paní Moniky Pisa�íkové o odprodej pozemk� parc. �. 76/1 o vým��e 692 m2, parc. 
�. 76/6 o vým��e 263 m2, parc. �. 75/4 o vým��e 263  m2, �ásti parc. �. 296/2 o vým��e     
125 m2 a parc. �. 336/2 ost. pl. o vým��e 210 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nedv�zí u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.1.  
 
6. žádosti manžel� Daniela a Magdaleny Berkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 
ost. pl. o vým��e  30 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 4.5.  
 
7. žádostem manžel� Ing. Ireny a Mariana Jaškových a manžel� Ing. Hany a Roberta 
Gajdošových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 590 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.12.  
 
8. žádosti pana Martina Plachého o odprodej  pozemk� parc. �. 913/3 orná p�da o vým��e 
448 m2 a parc. �. 913/4 orná p�da o vým��e 499 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4.15.  
 
9. žádosti pana Vít�zslava Mrázka o odprodej pozemku parc. �. 913/4 orná p�da o vým��e 
499 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.15.  
 
10. žádosti pana Milana Pirkla o odprodej �ásti pozemku parc. �. 53/33 zahrada o vým��e 
150 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc panu Milanu Pirklovi dle d�vodové zprávy bod 4.16. 
 
11. žádosti �eské republiky - Ministerstva obrany �R zastoupené VUSS Olomouc o výkup 
pozemk� parc. �. st. 110 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 111 o vým��e 168 m2, parc. �. st. 112 
o vým��e 168 m2, parc. �. st. 113 o vým��e 168 m2, parc. �. st. 114 o vým��e 169 m2, parc. 
�. st. 116/2 o vým��e 66 m2, parc. �. st. 117 o vým��e 196 m2, parc. �. st. 118 o vým��e 196 
m2, parc. �. st. 119 o vým��e 198 m2, parc. �. st. 121/2 o vým��e 129 m2, parc. �. st. 122     
o vým��e 161 m2, parc. �. st. 123  o vým��e 174 m2 a parc. �. st. 124/2 o vým��e 66 m2,   
vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví �eské republiky 
- Ministerstva obrany �R, Vojenské ubytovací správy Olomouc do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 4.20. 
 
12. žádosti Ing. Karla Robenka o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 
programu 5, bod 59 ve v�ci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. �. 1180 zahrada      
o vým��e 723 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.1.  
 
13. žádosti manžel� Evy a Petra Grigárkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, 
bod programu 5, bod 26. ve v�ci nevyhov�ní žádosti o odprodej  pozemku parc. �. 1663 ost. 
pl. o vým��e 64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.3.  
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11. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 2. 5. 2007 bod programu 2, bod 1. 4. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat �ást pozemku parc. �. 377/76 orná p�da o vým��e cca 328 m2 v k. ú. Týne�ek, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
2. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2006 bod programu 2, bod II A 29 ve v�ci  schválení 
výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. o vým��e 928 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci dle d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
3. usnesení RMO ze dne 19. 12. 2006, bod programu 2, bod 2.10. ve v�ci schválení 
poskytnutí výp�j�ky �ásti pozemku parc. �. 1721/6 orná p�da o vým��e 3 041 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch Univerzity Palackého v Olomouci dle 
d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
4. usnesení RMO ze dne 19. 12. 2006, bod programu 2, bod 2.10. ve v�ci schválení 
poskytnutí výp�j�ky rozestav�né stavby Podnikatelského inkubátoru CITT UP, v�etn� 
komunikací, parkovacích stání na �ásti pozemku parc. �. 1721/6 orná p�da o vým��e 3969 
m2 a inženýrských sítí podle d�vodové zprávy, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch Univerzity Palackého v Olomouci dle d�vodové zprávy bod 4.19. 
 
5. usnesení RMO ze dne 6. 3. 2007, bod programu 2, bod 2.21 ve v�ci souhlasu 
s umíst�ním prosv�tlených prosklených reklamních vitrín na �ástech pozemk� parc. � 203/1 
ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, parc. �. 53/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 a parc. 
�. 861/1 ost. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. �. 1116/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 
v k. ú. Nová Ulice a parc.�. 432/12 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Hej�ín, vše obec Olomouc 
spole�nosti euroAWK, s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod 5.4.  
 
12. schvaluje 
1. uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Stavební dv�r GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.“ 
- SO 07 P�íjezdová a obslužná komunikace - terénní úprava podél komunikace II/570 na 
pozemku parc. �. 1382 ost. pl. o vým��e 448 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.1.  
 
2. pronájem pozemk� parc.  �. 1678/232 orná p�da o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná 
p�da o vým��e 2750 m2, parc.  �. 1678/231 orná p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  
1678/230 orná p�da o vým��e 1472 m2 a parc.  �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti MORAVO trading CZ spol. s r. o. 
dle d�vodové zprávy bod 4.1.  
 
3. uzav�ení dodatk� ke smlouvám o nájmu dle návrhu odboru majetkoprávního dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 5.1.  
 
4. poskytnutí jako výp�j�ky pozemky parc. �. st. 97 o vým��e 904 m2, parc. �. st. 126            
o vým��e 401 m2, parc. �. st. 127 o vým��e 114 m2, parc. �. st. 128 o vým��e 74 m2, parc. 
�. st. 191 o vým��e 188 m2, parc. �. st. 192 o vým��e 206 m2, vše zast. pl. a parc. �. 31/8     
o vým��e 21 231 m2, orná p�da, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Ústavu 
experimentální botaniky AV �R, v. v. i. dle dodatku d�vodové zprávy bod 5.1.  
 
13. nevyhovuje žádosti 
Ing. Petra K�enka a manžel� Reného a Ivety Kortišových o pronájem pozemk� parc.  �. 
1678/232 orná p�da o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da o vým��e 2750 m2, parc.  
�. 1678/231 orná p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 orná p�da o vým��e 1472 m2 
a parc.  �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1.   
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14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc.  �. 1678/232 orná p�da       
o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da o vým��e 2750 m2, parc.  �. 1678/231 orná 
p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 orná p�da o vým��e 1472 m2 a parc.  �. 
1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
spole�ností MORAVO trading CZ spol. s r. o. p�i kupní cen� ve výši 440,- K�/m2 dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 4.1. 
    
2. sm�nu pozemk� parc. �. st. 97 o vým��e 904 m2, parc. �. st. 126 o vým��e 401 m2, parc. 
�. st. 127 o vým��e 114 m2, parc. �. st. 128 o vým��e 74 m2, parc. �. st. 191 o vým��e       
188 m2, parc. �. st. 192 o vým��e 206 m2, vše zast. pl. a nádvo�í a  parc. �. 31/8 o vým��e 
21 231 m2, orná p�da, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu 
experimentální botaniky AV �R, v. v. i.  za pozemky parc. �. 1722/2  o vým��e 3156 m2, �ást 
parc. �. 1722/1 o vým��e 3279 m2, �ást parc. �. 1721/11 o vým��e 3515 m2, parc. �. 
1721/12 o vým��e 4497 m2 a �ást parc. �. 1721/10 o vým��e 8496 m2, vše orná p�da, �ást 
parc. �. 1724/1 o vým��e 175 m2, ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc      
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za podmínek dle d�vodové zprávy bez doplatku 
cenového rozdílu dle dodatku d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
3. uzav�ení budoucí sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc. �. 1721/10 o vým��e              
23 572 m2, orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce za budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 126, budovu bez �. p. / �. e. na st. 
parc. �. 127, budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 128, budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 
191, budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 192, budovu �. p. 76 na st. parc. �. 97 v�. 
p�ístavby (nyní v kolauda�ním �ízení) na �ástech pozemk� st. parc. �. 97, parc. �. 31/8, parc. 
�. 31/55 a parc. �. 31/59, v�etn� venkovních úprav, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV �R, v. v. i. bez doplatku 
cenového rozdílu dle dodatku d�vodové zprávy bod 5.1.  
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádostem Ing. Petra K�enka a manžel� Reného a Ivety Kortišových o odprodej pozemk� 
parc.  �. 1678/232 orná p�da o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da o vým��e     
2750 m2, parc.  �. 1678/231 orná p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 orná p�da      
o vým��e 1472 m2 a parc.  �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. Holice        
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
2. žádosti spole�nosti Stavební firma VAPE s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 1678/232     
o vým��e 459 m2, parc. �. 1678/231 o vým��e 1 427 m2, parc. �. 1678/230 o vým��e 1 472 
m2, parc. �. 1678/233 o vým��e 124 m2 a parc. �. 1678/229 o vým��e 1 603 m2, vše orná 
p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
3. žádosti spole�nosti Stavební firma VAPE s. r. o. o sm�nu pozemku parc. �. 1678/33 orná 
p�da o vým��e 2 750 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc za pozemek parc. �. 1678/158 orná p�da o vým��e 2 509 m2, v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Stavební firma VAPE s. r. o. dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
4. žádosti manžel� PharmDr. Adama a PharmDr. Jany Kederových o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da o vým��e 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
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5. žádosti manžel� Ing. Jana a Ing. Otilii Perneckých o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1678/33 orná p�da o vým��e 61 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
6. žádosti pana Petra Vlachého o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da            
o vým��e 89 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 3 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
7. žádosti pana Tomáše Navrátila o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da        
o vým��e 77 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 51 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
8. žádosti manžel� Mgr. Terezy a Karla Šlechtových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1678/33 orná p�da o vým��e 44 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 
87 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 4.1. 
  
9. žádosti manžel� PharmDr. Adama a PharmDr. Jany Kederových o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da o vým��e 27 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 
orná p�da o vým��e 128 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
10. žádosti manžel� Zde�ka a Marcely Grossmannových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1678/33 orná p�da o vým��e 25 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 
190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 
4.1. 
 
16. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2007, bod programu 2, bod 5.9. ve v�ci doporu�ení ZMO 
schválit uzav�ení budoucí sm�nné smlouvy na pozemky parc. �. st. 97 o vým��e 904 m2, 
parc. �. st. 126 o vým��e 401 m2, parc. �. st. 127 o vým��e 114 m2, parc. �. st. 128 o vým��e 
74 m2, parc. �. st. 191 o vým��e 188 m2, parc. �. st. 192 o vým��e 206 m2, vše zast. pl.        
a nádvo�í a  parc. �. 31/8 o vým��e 21 231 m2, orná p�da, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV �R, v. v. i.  za pozemky 
parc. �. 1722/2  o vým��e 3156 m2, �ást parc. �. 1722/1 o vým��e 3279 m2, �ást parc. �. 
1721/11     o vým��e 3515 m2, parc. �. 1721/12 o vým��e 4497 m2 a �ást parc. �. 1721/10    
o vým��e 8496 m2, vše orná p�da, �ást parc. �. 1724/1 o vým��e 175 m2, ost. pl., vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
17. sv��uje 
v souladu se zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, �ást své p�sobnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu m�sta Olomouce 
v záležitostech dle d�vodové zprávy bod 5.7. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
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 
uzav�ení darovací smlouvy ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na pozemku parcela 
�. 670/52 orná p�da o vým��e 2m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, který 
je ve vlastnictví paní Libuše Kabelíkové, dle bodu 1 d�vodové zprávy. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 158/3 zahrada o vým��e cca   
27 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve spole�ném jm�ní manžel� 
Mgr. Martina a Mgr. Aleny Hrn�írových, a to za cenu dle cenové mapy platné v dob� 
uzav�ení kupní smlouvy, dle bodu 2 d�vodové zprávy. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3        
na pozemku parcela �. 670/52 orná p�da o vým��e 2m2 v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsán na LV 487 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
katastrálního pracovišt� Olomouc, a to s d�dici p�vodního vlastníka, paní Marie Sittové,      
za cenu dle znaleckého posudku. Da� z p�evodu nemovitostí a náklady d�dického �ízení 
budou hrazeny statutárním m�stem Olomouc, dle bodu 3 d�vodové zprávy. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemku parc.�. 1277 orná p�da o vým��e 90176 m2, 
dot�ená �ást dle GP parc.�. 1277/2 o vým��e 203 m2 a parc.�. 1277/3 o vým��e 556 m2, 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 851 u Katastrálního ú�adu               
pro Olomoucký kraj, katastrálního pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Jitky 
Šípkové (id. 4/15), Stanislavy Kozlíkové (id. 4/15), Jind�icha de la Renotiére-Kriegsfelda     
(id. 3/15) a Martina Kumpošta (id. 4/15), za kupní cenu 500,-K�/m2, dle bodu 4 d�vodové 
zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení práva odpovídajícího v�cnému 
b�emeni uložení NTL plynovodu na pozemcích parc.�. 848/1 ostatní plocha, parc.�. 733/4 
ostatní plocha, parc.�. parc.�. 733/5 ostatní plocha, parc.�. 732/2 ostatní plocha, parc.�. 
732/3 ostatní plocha, parc.�. 732/4 ostatní plocha, parc.�. 732/6 ostatní plocha, parc.�. 732/9 
ostatní plocha, parc.�. 732/11 ostatní plocha, parc.�. 732/12 ostatní plocha, parc.�. 732/13 
ostatní plocha, parc.�. 735/34 ostatní plocha a parc.�. 733/3 orná p�da, vše v k.ú. Hodolany, 
ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s.r.o., za podmínky uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene do dvou let po nabytí právní moci kolauda�ního souhlasu na stavbu „P�ichystalova 
ul. - rekonstrukce komunikace“, org. 4195.  Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude 
uzav�ena k t�m pozemk�m, které v dob� jejího uzav�ení budou ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouc, dle bodu 5 d�vodové zprávy. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 157/4 zahrada  v katastrálním 
území B�lidla, obec Olomouc o vým��e cca 14 m2, který je ve spole�ném jm�ní manžel� 
Ing. Zde�ky a Miloslava Otáhalových, a to za cenu dle cenové mapy platné v dob� uzav�ení 
kupní smlouvy, dle bodu 6 d�vodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzav�ení budoucí smlouvy o z�ízení v�cného b�emene, spo�ívajícího v právu umíst�ní 
stavby propustku o délce trouby DN 900 - 70 m a DN 150 - 17 m na pozemku parcela �. 
1920/1 ostatní plocha, silnice o vým��e 9597 m2 v katastrálním území Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje a ve správ� Správy silnic 
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Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace  a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a 
vjížd�t na tento pozemek za ú�elem oprav, údržeb, zm�n a p�ípadného odstran�ní této 
stavby. V�cné b�emeno se z�izuje úplatn�, úhrada bude provedena formou jednorázové 
úplaty, jež bude stanovena dle sm�rnice budoucího povinného �. O1A-2006, pro stanovení 
poplatk� k úhrad� nájemného, náhrad za ztížené užívání a za z�ízení v�cných b�emen 
v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací II. a III. t�íd ve správ� Správy 
silnic Olomouckého kraje + DPH 19%, a to po zam��ení skute�ného provedení prací 
odsouhlaseného ob�ma stranami v protokolu o p�evzetí prací, dle bodu 7 d�vodové zprávy. 
 
9. revokuje 
usnesení Rady m�sta ze dne 20. 2. 2007, bod 29, ve v�ci odkupu vodovodu od spole�nosti 
GEMO spol. s r. o. za pom�rnou �ástku, která odpovídá náklad�m na vybudování vodovodu 
DN 200, dle výsledku zadávacího �ízení, a to v p�vodním rozsahu a bezúplatného p�edání 
�ásti vodovodu od místa napojení ul. Za Vodojemem po p�vodní napojení dle projektu SmOl 
spole�ností GEMO spol. s r. o, dle bodu 8 d�vodové zprávy. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení dodatku k budoucí sm�nné smlouv� �íslo SmOl/OI/14/83/2006/Hp/BSMS ze dne 
20. 3. 2006, uzav�ené mezi panem Františkem Švestkou, paní Dagmar Švestkovou               
a statutárním m�stem Olomouc, jímž bude m�n�n obsah �lánku III.2 výše uvedené smlouvy, 
a to tak, že pan Švestka a paní Švestková se zavazují na výzvu statutárního m�sta Olomouc 
uzav�ít s ním sm�nnou smlouvu na pozemky parcela �. 509/17 orná p�da, parcela �. 893/6 
orná p�da, parcela �. 539/1 orná p�da a �ást pozemku parcela �. 1193/1 orná p�da              
o dot�ené vým��e cca 714 m2, to vše v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc      
za �ást pozemku parcela �. 1193/22 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc o vým��e cca 5022 m2, který je ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, dle 
bodu 9 d�vodové zprávy. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 5/1 zahrada  v katastrálním 
území B�lidla, obec Olomouc o vým��e cca 30 m2, který je ve vlastnictví paní MUDr. Alice 
Š�udlové, a to za cenu dle cenové mapy platné v dob� uzav�ení kupní smlouvy, dle bodu 10 
d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 729 - komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle d�vodové zprávy.  
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� náhradník� ve 
složení dle d�vodové zprávy. 
 
2. pov��uje 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek  
posouzením kvalifikace dodavatel� dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
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P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3 
 
5 Ve�ejná zakázka �.  733 - komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
-  v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle d�vodové zprávy.  
 - v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
2. pov��uje 
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona �. 137/2006 Sb. komisi posouzením kvalifikace 
dodavatel� dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 732 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem „SEV 
Slu�ákov - interiér, dodatek �. 2“ archivní �íslo 732 uchaze�i dle návrhu  komise obsaženém 
v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Bytové záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní Vlastou Oberšteinovou 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s manželi Martinem a V�rou Šavelovými 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní Hanou Matouškovou 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní Ludmilou Otáhalovou 
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6. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem Ing. Františkem Wykem a paní Dagmar Smyslovou 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
8 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 345, zahrada, o vým��e 416 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, panu Ing. Vladimíru Hrbá�kovi, za kupní cenu celkem 90.956,- K�, z toho pozemek 
89.856,- K� a náklady 1.100,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej stavby bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 449, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, ideální jednou t�etinou Ev� Bayerové, ideální jednou 
t�etinou Petru Maceášikovi, ideální jednou t�etinou manžel�m Jaroslav� a Romanu Jílkovým, 
za kupní cenu celkem 6.975,- K�, z toho stavba 4.000,- K� a náklady 2.975,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
4. revokuje 
své usnesení ze dne 17. 4. 2007 bod 16, �ást 8, ve v�ci uzav�ení smlouvy o nájmu �ásti 
pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 798 m2,v  k. ú. Povel, obec Olomouc,  
a schvaluje uzav�ení smlouvy o nájmu �ásti pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha,               
o vým��e 798 m2,v  k. ú. Povel, obec Olomouc mezi statutárním m�stem Olomouc, jako 
pronajímatelem, a s Pavlou Nakládalovou, Janou Freharovou, Jaroslavem Zachovalem, 
Jaromírem �echem, Drahomírou �echovou, manžely Julií a Ing. Vojt�chem Kohoutkovými, 
manžely Danou a Ing. Vladimírem Brychtovými, jako nájemci, a to na dobu neur�itou 
s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, za nájemné 5,- K�/m2/rok, za ú�elem užívání jako klidového 
zázemí domu dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 17. 4. 2007 bod 16, �ást 9, ve v�ci uzav�ení smlouvy o nájmu �ásti 
pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 24 m2,v  k. ú. Povel, obec Olomouc,  
a schvaluje uzav�ení smlouvy o nájmu �ásti pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha,               
o vým��e 24 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním m�stem Olomouc, jako 
pronajímatelem, a Jaroslavem Zachovalem jako nájemcem, a to na dobu neur�itou 
s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, za nájemné 15,- K�/m2/rok, za ú�elem z�ízení a užívání 
parkovacího stání dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod 21, �ást 18, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
36/11, zahrada, o vým��e 123 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  
a schválit prodej pozemku parc. �. 36/11, zahrada, o vým��e 123 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, ideální jednou polovinou manžel�m Jaroslavu a Zuzan� Po�ízkovým a ideální 
jednou polovinou manžel�m Ivanu a Helen� Bartošovým, za kupní cenu ve výši 33.095,- K�, 
z toho pozemek 32.595,- K� a náklady 500,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
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7. bere na v�domí 
informaci o oprav� p�íjmení v dohod� o ukon�ení nájemní smlouvy k pozemku parc. �. 459/6, 
ostatní plocha, o vým��e 265 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle usnesení rady m�sta      
ze dne 2. 5. 2007 - správné p�íjmení nájemc� zní Robert a Jaroslava Chloupkovi dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. revokuje 
své usnesení bod 11 �ást 15 ze dne 2. 5. 2007 ve v�ci doporu�ení zastupitelstvu m�sta 
nevyhov�t žádosti pana Mgr. Zde�ka Zatloukala ve v�ci snížení kupní ceny domu �. p. 617 
(Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, zast. pl. a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a trvat na svém usnesení ze dne 13. 12. 2005, kterým schválilo prodej 
p�edm�tného domu panu Mgr. Zde�ku Zatloukalovi za kupní cenu 5.370.688,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 693/26 - sklepní byt v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 798/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 798/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, MORAVSKÉMU REÁLNÉMU 
GYMNÁZIU spol. s r. o. Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 196.689,- K�, z toho za 
jednotku 188.980,- K�, za pozemek 6.805,- K�, náklady 904,-  dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, �ást 48, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
693/27 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 
na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 
na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
formou ve�ejné dražby, vyvolávací cena 150.000,- K�  
a schválit prodej nebytové jednotky �. 693/27 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1)                      
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693     
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zast. pl., 
vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, MORAVSKÉMU REÁLNÉMU GYMNÁZIU spol. 
s r. o. Olomouc za kupní cenu ve výši 150.000,- K�, z toho za jednotku 134.730,- K�,           
za pozemek 12.688,- K�, a náklady 2.582,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
op�tovné žádosti paní Jany Matulíkové ve v�ci snížení kupní ceny nebo možnosti 
proinvestování �ásti kupní ceny na opravy nebytové jednotky �. 672/19 v dom� �. p. 672, 
673 (Rož�avská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358                
na pozemku parc. �. st. 936,  937, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady            
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 273/7  v dom� �. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 737/7425 na spole�ných �ástech domu �. p. 273 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 737/7425  na pozemku parc. �. st. 255, zastav�ná  plocha a nádvo�í,    
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci Fakultní nemocnici Olomouc, za kupní cenu 
131.586,- K�, z toho za jednotku 106.957,- K�, za pozemek 18.872,- K�, náklady 5.757,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
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13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 577/15 v dom� �. p. 576, 577 (Zelená 3, 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 640/28563 na spole�ných �ástech domu �. p. 576, 577 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 640/28563  na pozemku parc. �. st. 1008, 1009 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci paní Jan� Ji�í�kové,    
za kupní cenu 84.639,- K�, z toho za jednotku 82.923,- K�, za pozemek 835,- K�, náklady 
881,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 118/10 v dom� �. p. 118, 119 (�erná cesta 45, 47)                        
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na spole�ných �ástech domu �. p. 118, 
119, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci panu Martinu Lipenskému, za kupní 
cenu 108.298,- K�, z toho za jednotku 106.993,- K�,  náklady 1.305,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.3. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti I. �ásti kupní ceny za bytovou jednotku �. 230/7 v dom� �. p. 230 
(Univerzitní 12), obec Olomouc, panu Rudolfu Brandovi, a to do 30. 9. 2007 dle d�vodové 
zprávy bod 4.1. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní Soni Fischerové o úhradu kupní ceny za bytovou jednotku �. 1173/8 v dom� �. 
p. 1173 (Dukelská 19), k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, formou notá�ské úschovy tak, 
jak je popsáno v jejích žádostech ze dne 23. 4. 2007 a 13. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod 
4.2. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 716/4 v dom� �. p. 714, 715, 716, 
717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), obec Olomouc, paní Xenii Janouškové,          
a to do 31. 7. 2007 dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení souhlasného prohlášení formou notá�ského zápisu mezi statutárním m�stem 
Olomouc, JUDr. Leošem Viktorinem a Pavlem Drábkem, a to souhlasného prohlášení            
o uznání absolutní neplatnosti smlouvy o výstavb� - rozší�ení jednotky �. 386/4 v dom� �. p. 
386, k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, uzav�ené mezi statutárním m�stem Olomouc     
a JUDr. Viktorinem a Pavlem Drábkem dne 21. 8. 2006, právní ú�inky vkladu práva            
do katastru nemovitostí 27. 9. 2006, a to pro rozpor se zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích,   
a schválit sepis a podání žádosti katastrálnímu ú�adu o výmaz zápisu touto smlouvou 
stanovených spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 386         
a spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 396, vše k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej jedné ideální poloviny jednotky �. 386/3 v dom� �. p. 386 (Riegrova 33)                      
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na spole�ných �ástech domu �. p. 386       
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. �. st. 396, vše k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc, paní Marii Kvízové, za kupní cenu 187 390,- K�, z toho    
za jednu ideální polovinu jednotky a za spoluvlastnický podíl na spole�ných �ástech domu 
168 278,- K�, za spoluvlastnický podíl na pozemku 17 369,50 K�, náklady 1742,50 K� dle 
d�vodové zprávy bod 4.4. 
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20. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení souhlasného prohlášení formou notá�ského zápisu s Milanem Rádkem a Zuzanou 
Ma�íkovou, d�íve Rádkovou, a to souhlasného prohlášení o uznání  vlastnického práva 
statutárního m�sta Olomouce k bytové jednotce �. 485/13 v budov� �. p. 485 na parc. �. st. 
91/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573          
na spole�ných �ástech budovy �. p. 485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1114/8573 na pozemku parc. �. st. 91/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú Chválkovice, 
obec Olomouc, když toto vše je nyní zapsáno v katastru nemovitostí jako vlastnictví Milana 
Rádka a Zuzany Rádkové (nyní Ma�íkové) dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
souhlasit se zm�nou spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 420 
(Lužická 16) a se zm�nou spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 533, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Povel, obec Olomouc. Statutární m�sto Olomouc bude           
po zavkladování smlouvy o výstavb� vlastníkem bytové jednotky �. 420/22 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/34177 (po právní moci rozhodnutí o kolaudaci 
jednotek se spoluvlastnický podíl zm�ní na 606/35102) na spole�ných �ástech domu �. p. 
420 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/35102 na pozemku parc. �. st. 533, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
 
22. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
23. 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 4.8. 
 
24. ruší 
úkol uložený odboru prodeje dom� radou m�sta dne 5. 12. 2006 dle d�vodové zprávy bod 
4.9. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5 
 
 
9 Analýza majetku SmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vytipovat další nemovitosti vhodné k prodeji z majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat nemovitosti z majetku statutárního m�sta Olomouce dle upravené p�ílohy �. 3 
d�vodové zprávy a dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
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4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti nájemc� domu Horní nám. 11 - Ztracená 1, ve v�ci odprodeje byt� do vlastnictví 
nájemc�m domu �. p. 322 (Horní nám. 11 - Ztracená 1) s pozemkem parc. �. st. 270, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 553 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zám�r prodat d�m �. p. 889 (Masarykova 3), s pozemkem parc. �. st. 790, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana Roberta Dvo�áka a paní Renáty Dvo�ákové o sm�nu pozemk� parc. �. 222 
ost.pl. o vým��e 5362 m2, parc.�. 305 ost.pl. o vým��e 5104 m2 a parc.�. 324/142 ost.pl.       
o vým��e 1103 m2, vše v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc v jejich spoluvlastnictví za d�m �. p. 
889 (Masarykova 3), s pozemkem parc. �. st. 790, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
pokra�ování p�íprav prodeje domu �. p. 411 na pozemku parc. �. st. 377/2 a �. p. 415          
na pozemku parc. �. st. 405, k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, (t�. Svobody 27 - 
Švédská 12), dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
8. ukládá 
nám�stkovi primátora RNDr. L. Šnevajsovi zajistit zpracování projektu na vybudování 
nového vstupu do domu t�. Svobody 27 a p�em�nu stávajícího vchodu do domu                   
na nebytovou jednotku, jejímž p�íslušenstvím by byla celá vstupní �ást pasáže ze strany      
od t�. Svobody, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
T: 4.9.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
9. nevyhovuje 
žádosti Pavla �ábelického o vybudování p�dní vestavby v dom� �. p. 415 (Švédská 12),      
k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
10 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 + dodatky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatky �. 1 a 2, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007, 
zahrnuté v dodatcích �. 1 a 2 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
rozpo�tové zm�ny roku 2007, zahrnuté v dodatcích �. 1 a 2 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
11 Plochy pro bydlení I. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pracovní skupinou navržený zp�sob nakládání s pozemky uvedený v upravené p�íloze �. 1  
 
3. ukládá 
postupovat v souladu se schváleným zp�sobem nakládání s pozemky  
T: pr�b�žn� 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
vypracovat a p�edložit ke schválení postup prodeje skupiny pozemk� ad C (s výjimkou 
lokality Pražská) 
T: 14.8.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
zorganizovat místní šet�ení na pozemcích, o jejichž dalším nakládání dosud není 
rozhodnuto, p�itom zejména dbát na �asové možnosti �len� pracovní skupiny z politického 
vedení, podle výsledk� pak materiál dopracovat a p�edložit ke schválení RMO 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
p�ipravit informa�ní zprávu o stavu výstavby bytových dom� a rodinných domk� a rozsahu 
nabídek nov� postavených byt� k prodeji ve m�st� Olomouci, realizovaných soukromým 
sektorem, tzv. materiál Plochy bydlení II 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7 
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12 Zm�na �. XV ÚPnSÚ Olomouc - východní tangenta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s pokra�ováním procesu po�ízení zm�ny �.XV ÚPnSÚ Olomouc až po vydání ZÚR 
Olomouckého kraje 
 
3. ukládá 
OKR p�edložit ke schválení zadání zm�ny �. XV ÚPnSÚ Olomouc na nejbližším zasedání 
ZMO následujícím po vydání ZÚR Olomouckého kraje  
T: prosinec 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8 
 
 
13 Plán investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem akcí dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit schválený seznam akcí ke schválení na jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 10 
 
 
14 Zimní stadion - oprava chladící jednotky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
�ást 2 a 5 svého usnesení �. 44 ze dne 15.05.2007 
 
3. schvaluje 
upravenou variantu C 1 dle návrhu na �ešení 
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4. ukládá 
zajistit realizaci dle upravené d�vodové zprávy 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 11 
 
 
15 Informa�ní systém 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit zám�r turistického informa�ního systému k projednání v RMO 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
3. ukládá 
harmonizovat smlouvy s provozovateli komer�ních orienta�ních systém� 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
16 Koncepce rozvoje bydlení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
koncepci rozvoje bydlení dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
garant�m a vedoucím zodpov�dných pracoviš� uvedeným v p�íloze �. 2 d�vodové zprávy 
postupovat podle navrženého harmonogramu úkol� a termín� dle p�ílohy �. 3 d�vodové 
zprávy 
T: �íjen 2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
vedoucí odboru sociální pomoci 
vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
p�edložit návrh harmonogramu pln�ní opat�ení, která nejsou uvedena v p�íloze �. 3 
d�vodové zprávy 
T: �íjen 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
17 Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ na rok 2007 - 

�erpání z�statku finan�ní rezervy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na �erpání finan�ních prost�edk� z nespecifikované rezervy dle bodu 2 d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpo�tovou zm�nu dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
18 Olomoucký hrad 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
jednat s vlastníky dle bodu 4.1. d�vodové zprávy 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
svolat jednání pracovní skupiny dle bodu 4.2. d�vodové zprávy 
T: 17.7.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. ukládá 
p�edložit návrh obsahu zadání dopracování návrhové �ásti studie a zp�sobu jejího zadání  
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17 
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19 P�ísp�vky na drobné ve�ejn� prosp�šné aktivity s výší 
p�ísp�vku do 5 000,--K� a zm�ny ú�el� využití p�ísp�vk� 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vky na drobné ve�ejn� prosp�šné aktivity dle p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� 
rozpo�tových zm�n 
 
3. neschvaluje 
zm�ny ú�el� využití p�ísp�vk� dle d�vodové zprávy a dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zm�nu p�íjemce p�ísp�vku na projekt s názvem „Máme stejné šance“ dle d�vodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 26.6.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly o poskytování ve�ejné 
finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce 
T: 26.6.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
20 Statut komise pro výchovu a vzd�lávání a využití volného �asu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Statut komise pro výchovu a vzd�lávání a využití volného �asu  
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
21 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
realizaci �erpání z § 2212, pol. 5171 dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
provedení oprav komunikací dle smlouvy s TSMO,a.s.  dle upravené p�ílohy d�vodové 
zprávy �ást A a B 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
22 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro ZZS OK v ul. Aksamitova v souladu s d�vodovou 
zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro vozidla klient� HVB Bank v ul. 8. kv�tna a Slovenská 
v souladu s d�vodovou zprávou as B) 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo zákazník� f. Drápal & Novák v ul. Fibichova 
v souladu s d�vodovou zprávou ad C) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
23 P�edzahrádky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umíst�ní p�edzahrádky pro sezónní provoz restaura�ního za�ízení RISTORANTE IL 
CASTELLO v ulici 28. �íjna 3, Olomouc v rozsahu 44 m2 dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
 
 
 



 30

24 Žádost UP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
25 Petice Chomoutov 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s upraveným návrhem odpov�di petent�m 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
26 Pod�brady - spolupráce na odstran�ní odpad� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
4. ukládá 
provedení opat�ení dle d�vodové zprávy 
T: 26.6.2007 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 25 
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27 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru životního 
prost�edí a v odboru živnostenském Magistrátu m�sta 
Olomouce 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organiza�ní zm�ny v odboru životního prost�edí a živnostenském MmOl dle p�edložené 
d�vodové zprávy s ú�inností od 15. 6. 2007 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28 
 
 
28 Organiza�ní záležitosti - matrika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
povolit konání svateb mimo stanovený den dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schválené varianty v bodu 2  
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
4. ukládá 
navrhnout a p�edložit RMO ke schválení návrh na rozší�ení termín� pro konání svateb mimo 
ob�adní sí� nad rámec schváleného jednoho dne v m�síci 
T: 26.6.2007 
O: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.1 
 
 
29 Novelizace OZV SmOl �. 7/2003 o místním poplatku za užívání 

ve�ejného prostranství 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
OZV SmOl, kterou se m�ní a dopl�uje OZV �. 7/2003 o místním poplatku za užívání 
ve�ejného prostranství, ve zn�ní OZV �. 12/2005 
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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: 29 
 
 
30 Informace o �innosti KV ZMO za I. pololetí 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 30 
 
 
31 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 ve�ejné finan�ní podpory dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzav�ít dohody o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly o poskytování p�ísp�vk� 
z rozpo�tu SmIOl 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny vyplývající z d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 31 
 
 
32 Návrh programu 5. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 5. zasedání ZMO, konaného dne 25. 6. 2007, dle upravené d�vodové 
zprávy 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 32 
 
 
33 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ve�ejné finan�ní podpory dle bod� 1 - 3 upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
4. souhlasí 
s poskytnutím p�ísp�vku dle bodu 4 upravené d�vodové zprávy 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit poskytnutí p�ísp�vku dle bodu 4 upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 33 
 
 
34 Povolení k vjezdu do p�ší zóny, bezplatné parkovací karty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení bezplatných povolení k vjezdu do p�ší zóny dle žádosti �. 1 a 3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
p�id�lení povolení k vjezdu do p�ší zóny dle žádosti �. 2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 34 
 
 
35 Bezúplatný p�evod - stan 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o bezúplatném p�evodu vlastnictví �. 071809040 
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3. pov��uje 
primátora podpisem doložky ke smlouv� �. 071809040 
T: 26.6.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 35 
 
 
36 Vyú�tování p�ísp�vku UP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�eloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu termínu vyú�tování p�ísp�vku dle bodu I.  p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�nu užití ú�elu p�ísp�vku dle bodu II. p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
37 Z�izovací listina ZOO - dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
dodatek �. 2 ke z�izovací listin� Zoologické zahrady Olomouc 
 
3. ukládá 
p�edložit výše citovaný dodatek na zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
38 Zpráva ze zahrani�ní služební cesty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 38 
 
 
39 Bezúplatný p�evod dopravního automobilu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
smlouvu o bezúplatném p�evodu vozidla zn. Mercedes Benz 310 mezi Sborem dobrovolných 
hasi�� �ernovír a Statutárním m�stem Olomouc dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
podpisem smlouvy v�etn� doložky nám�stka primátora Ji�ího Martináka  
T: 26.6.2007 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 39 
 
 
40 Delegování zástupce SmOl do Nada�ního fondu Dalkia a do 

Olomoucké letní školy, o.p.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu dle textu 
 
2. deleguje 
JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl do správní rady Nada�ního fondu Dalkia �eská 
republika 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
3. deleguje 
Hanu Tesa�ovou jako zástupkyni SmOl do správní rady Olomoucké letní školy, o.p.s. 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu správní rady Nada�ního fondu Dalkia �eská republika a správní rady 
Olomoucké letní školy, o.p.s. v intencích schváleného usnesení 
T: 26.6.2007 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 40 
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41 Projekt Koordinace poskytování komplexní rehabilitace 
osobám se zdravotním postižením na úrovni kraj� a obcí 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zapojením SmOl do celorepublikového projektu MPSV �R -  Koordinace poskytování 
komplexní rehabilitace osobám se zdravotním postižením na úrovni kraj�  a obcí 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 41 
 
 
42 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím bytu dle bodu 1) p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42 
 
 
43 SMV, a.s.  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zm�nami plánu investic SMV, a.s. dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 43 
 
 
44 HTÚ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se za�azením �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
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4. souhlasí 
s vykrytím �ástky dle d�vodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 44 
 
 
45 SEV Slu�ákov 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 45 
 
 
46 Zastupování SmOl na valné hromad� spole�nosti SK Sigma 

Olomouc, a. s.  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
delegovat zástupce SmOl, v�etn� náhradník�, na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
dle d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
revokovat �ást  bodu 19 usnesení ZMO ze dne 14.5.2007, týkající se schválení �lena dozor�í 
rady za KDU-�SL v SK Sigma Olomouc, a. s.  a schválit nový návrh �lena dozor�í rady      
SK Sigma Olomouc, a.s. za KDU-�SL pana Ivo Kosinu dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
p�edložit ZMO radou m�sta doporu�ený návrh na delegování zástupce SmOl na valnou 
hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. a návrh na revokaci �ásti usnesení ZMO bodu �. 19 ze 
dne 14.5.2007 na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 46 
 

 
 
 

Martin Novotný              Mgr. Svatopluk Š�udlík 
primátor m�sta Olomouce              1. nám�stek primátora 
 


