
 
USNESENÍ 

 

z 25. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 14. 8. 2007 
 
 

 
1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 14. 8. 2007 dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 42, �ást 5 a 8 usnesení RMO ze dne 17.4.2007, týkající se bezbariérové Olomouce - 
zám�ru roku 2008 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. navržený postup p�i prodeji pozemk� za�azených v katalogu do kategorie A dle upravené 
d�vodové zprávy. 
 
2. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. o vým��e 
375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. o vým��e 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc     
za ú�elem výstavby bytového domu dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 806/1 ost. pl. o vým��e 224 m2, parc. �. 403/2 
ost. pl. o vým��e 101 m2 a parc. �. 830 ost. pl. o vým��e 35 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc za ú�elem výstavby parkovacích stání dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
4. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc.  �. 147/2 orná p�da o vým��e     
420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 633/2 orná p�da o vým��e      
405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové 
zprávy bod 1.3. 
 
6. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 622 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
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7. zám�r následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
8. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 434/7 zahrada o vým��e 
617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové 
zprávy bod 1.5. 
 
9. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 1120/8 ost. pl. o vým��e 465 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy 
bod 1.6. 
 
10. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e 
540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové 
zprávy bod 1.7. 
 
11. odstoupení od smlouvy o nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 153/1 zahrada           
o vým��e 150 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc uzav�ené s Helenou Dolénkovou dle 
návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 1.8.  
 
12. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 153/1 zahrada o vým��e 150 m2 v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc za ú�elem z�ízení zeleninové zahrádky dle d�vodové zprávy bod 
1.8. 
 
13. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 261,93 m2 v 2. NP v objektu MŠ 
Rooseveltova �.o. 101, �.p. 109 stavba ob�. vybavení na pozemku parc. �. st. 112/5 zast. pl. 
a nádv. o vým��e 1395 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Základní škole      
a Mate�ské škole Sluní�ko s. r. o. za ú�elem z�ízení odlou�eného pracovišt� mezinárodní 
školy dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
14. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemek parc. �. 94/58 ost. pl o vým��e 9 479 m2          
a �ást pozemku parc. �. 94/64 ost. pl. o vým��e 4 942 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínky, že statutární m�sto Olomouc        
se stane vlastníkem výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
15. zám�r poskytnout jako výp�j�ku budovu �. p. 352 s pozemkem parc. �. st. 179/3 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 930 m2 a pozemky parc. �. 343/1 o vým��e 3 946 m2, parc. �. 504          
o vým��e 193 m2 a parc. �. 527/3 o vým��e 7 445 m2, vše ost. pl., vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínky, že statutární m�sto Olomouc        
se stane vlastníkem výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
16. zám�r pronajmout objekt  bez �. p./�. e. (objekt �. 65) na pozemcích parc. �. st. 1330/1 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 35 m2 a parc. �. st. 1330/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 574 m2, 
vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc V�decké knihovn� v Olomouci dle d�vodové zprávy bod 
1.11.  
 
17. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 2/94 ost. pl. o vým��e 31 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
18. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 1154/2 o vým��e 356 m2 a parc. �. st. 1154/3          
o vým��e 46 m2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 1.13.  
 
19. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 779 ost. pl. o vým��e 283 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc panu RNDr. Miroslavu Souralovi, panu RNDr. Petru Fry�ákovi a panu        
Ing. Janu Chrobokovi dle d�vodové zprávy bod 1.14.  
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20. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 864 zahrada o vým��e 839 m2 v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc  manžel�m Marii a Bohumilu Zemanovým dle d�vodové zprávy 
bod 1.15. 
 
21. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 865 zahrada o vým��e 826 m2 v k. ú. Holice            
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m Miroslavu a Han� Spurným dle d�vodové zprávy bod 
1.16.  
 
22. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 265/7 orná p�da o vým��e 437 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.17.  
 
23. zám�r pronajmout �ásti pozemk� parc. �. 446/12 ost. pl. o vým��e 100 m2 a parc. �. 
447/1 orná p�da o vým��e 100 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
1.18. 
 
24. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  1940 ost. pl. o vým��e 135 m2 v k. ú. Holice     
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.19. 
 
25. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 398 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc manžel�m Josefu a Marii �erným dle d�vodové zprávy bod 1.20. 
 
26. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 1847/21 o vým��e 2 584 m2, parc. �. 1847/22           
o vým��e 1 050 m2 a parc. �. 1847/25 o vým��e 186 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice           
u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Jaroslavu Spurnému dle d�vodové zprávy bod 1.21. 
 
27. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 364/9 kultury zahrada o vým��e 121 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu Liborovi Škurkovi dle d�vodové zprávy bod 1.23. 
 
28. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 21/13 kultury zahrada o vým��e 104 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Silvii Jure�kové dle d�vodové zprávy bod 1.24. 
 
29. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 727/2 kultury zahrada o vým��e 67 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Edit� Dostálové dle d�vodové zprávy bod 1.25. 
 
30. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 51 kultury zahrada o vým��e 227,56 m2 v k.ú. 
Hej�ín, obec Olomouc panu Michalu Metnarovi dle d�vodové zprávy bod 1.26. 
 
31. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 449/41 ostatní plocha o vým��e 162 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu Ing. Josefu Lébrovi dle d�vodové zprávy bod 1.27.  
 
32. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 579 orná p�da o vým��e 274 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 580 ost. pl. o vým��e 112 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manžel� Old�icha a Eleonóry Pražákových za �ást pozemku parc. �. 515 trvalý travní porost 
o vým��e 701 m2 a �ást pozemku parc. � 581/2 orná p�da o vým��e 835 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod 1.28. 
 
33. zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 541 orná p�da o vým��e 258 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví manžel� Old�icha a Eleonóry Pražákových za �ást pozemku 
parc. �. 543/3 trvalý travní porost o vým��e 260 m2, v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 1.28. 
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34. zám�r pronajmout �ást mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu 
nacházejícího se na pozemcích parc. �. 1180 ost. pl. a parc. �. 1181 ost. pl., vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc o celkovém rozsahu reklamní plochy 12 m2 dle d�vodové zprávy bod 
1.29.  
 
35. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 116/5 ostatní plocha o vým��e 460 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc spole�nosti GERI Plus s. r. o. za podmínek dle d�vodové 
zprávy bod 1.30.  
 
36. zám�r ud�lit souhlas Moravskému divadlu Olomouc, p�ísp�vková organizace 
s umíst�ním 2 ks nádob na komunální odpad na �ásti pozemku parc. �. 116/5 ostatní plocha 
o vým��e 8 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.30.  
 
37. zám�r ud�lit souhlas Moravské filharmonii Olomouc, p�ísp�vková organizace 
s umíst�ním 1 ks nádoby na komunální odpad na �ásti pozemku parc. �. 116/5 ostatní 
plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
1.30.  
 
38. pronájem pozemku parc. �. 449/15 kultury zahrada o vým��e 376 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní Jan� Pavlíkové - rozší�ení subjektu na stran� nájemce dle d�vodové 
zprávy bod 2.4. 
 
39. pronájem pozemku parc. �. 380/130 kultury orná p�da o vým��e 90 m2 v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc panu Václavu Babkovi - zúžení p�edm�tu nájmu dle d�vodové zprávy bod 
2.5.  
 
40. pronájem �ásti pozemku parc. �. 727/2 zahrada o vým��e 53 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní Ing. Lucii Svr�kové - zúžení p�edm�tu nájmu dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
41. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. �. 261/4 trvalý travní porost         
o vým��e 133 m2 a �ásti pozemku 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 2.8. 
 
42. výpov�� smlouvy o nájmu u pronájmu pozemku parc. �. 735/5 ostatní plocha o vým��e   
8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  panu Vladimíru Frankovi dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod 2.9.  
 
43. nájemné ze Smlouvy o nájmu uzav�ené s p�ísp�vkovou organizací Správa les� m�sta 
Olomouce na rok 2007 ve výši 3.000.000,- K� bez DPH se splatností poloviny �ástky ke dni 
30. 11. 2007 a poloviny �ástky ke dni 31. 12. 2007 dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
44. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. �. 708/6 ost. pl. o vým��e        
403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní Marcely Durkalcové (ideální 
podíl 1/3), pana Libora Šálka (ideální podíl 1/6) a pana Vladimíra Šálka (ideální podíl ½) dle 
d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
45. pronájem �ásti pozemku parc. �. 451/30 ostatní plocha o vým��e 15 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc paní Marii Lu�á�kové dle d�vodové zprávy bod 2.14. 
 
46. pronájem �ásti pozemku  parc. �. 99/3 ost. pl. o vým��e 152 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc paní Martin� Bradá�ové, panu Old�ichu Šulistovi a paní 
Miloslav� �erníkové dle d�vodové zprávy bod 2.15.  
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47. pronájem pozemku parc. �. 596/11 ostatní plocha o vým��e 541 m2 v k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany ve vlastnictví manžel� Václavu a Jarmily Stejskalových dle d�vodové 
zprávy bod 2.18. 
 
48. pronájem pozemku parc.  �. 776/36 orná p�da o vým��e 6 900 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc Zem�d�lskému družstvu Slavonín dle d�vodové zprávy bod 2.19. 
 
49. uzav�ení smlouvy o nájmu na pozemky parc. �. st. 664 zast. pl. a nádvo�í o vým��e      
320 m2, parc. �. st. 601 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 742 m2 a parc. �. 529/1 ost. pl. v k. ú.  
Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví Správy železni�ní dopravní cesty, státní organizace dle 
d�vodové zprávy bod 2.21. 
 
50. pronájem nebytové prostory o vým��e 784,15 m2 v dom� Jungmannova �. o. 25            
na pozemku parc. �. st. 1116 zast. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc Oblastní unii 
neslyšících na dobu ur�itou 10 let p�i nájemném ve výši 15,-, 15,-, 15,- K�/m2/rok dle 
d�vodové zprávy bod 3.1.  
 
51. pronájem nebytových prostor o vým��e 194 m2 v 1. PP, o vým��e  998 m2 v 1. NP,        
o vým��e 1215 m2 v 2. NP, o vým��e 1063 m2  v 3. NP  v objektu bez �. p. na pozemku 
parc.  �.  st. 110/2 zast. pl. a nádvo�í, v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc a jiné stavby s �ástí 
pozemku  parc. �. st. 104 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 794 m2 a pozemk�  parc. �. 980/8 ost. 
pl. o vým��e 2 889 m2 a parc. �. 980/9 zahrada o vým��e 1 661 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc Základní škole prof. Z. Mat�j�ka Olomouc, Svatoplukova 11 dle d�vodové zprávy 
bod 3.2. 
 
52. pronájem parkovacího místa �. 1 o vým��e 18,50 m2 v objektu Peškova �. o. 1, �. p. 484 
na pozemku parc. �. st 861 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní Magdalén� Krátké dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
53. pronájem pozemk� 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 spole�nosti Marzio s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 4.24. 
 
54. zám�r pronajmout �ásti pozemku parc. �. 185/1 ostatní plocha o vým��e 12. 630 m2, 
stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2294 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
1.103 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2295 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 1.446 m2,  stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2290 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 53 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2293 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 362 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. 
st. 2291 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 143 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem 
parc. �. st. 2289 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 119 m2, stavby bez �p/�e jiná st. 
s pozemkem parc. �. st. 2292 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 8 m2, stavby bez �p/�e 
jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2304 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 54 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc Vojenskému bytovému družstvu se sídlem Sokolská 586/7, 
Olomouc za podmínky, že statutární m�sto Olomouc se stane vlastníkem výše uvedených 
nemovitostí dle d�vodové zprávy bod 4.29. 
 
55. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 185/1 ost. pl. o vým��e 15.512 m2, stavby bez 
�p/�e jiná stavba   s pozemkem parc. �. st. 2297 zast.pl. a nádvo�í o vým��e 493 m2,   
stavby bez �p/�e jiná stavba   s pozemkem parc. �. st. 2352 zast.pl. a nádvo�í o vým��e       
12 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Vojenskému bytovému družstvu, se sídlem 
Sokolská 586/7, Olomouc za podmínky, že statutární m�sto Olomouc se stane vlastníkem 
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výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod 4.29. 
 
56. zám�r sm�nit pozemky parc. �. 242/15 ost. pl. o vým��e 524 m2, parc. �. 242/25 orná 
p�da o vým��e 1 620 m2 a parc. �. 247/42 zahrada o vým��e 148 m2, vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana Ji�ího Novosáda za pozemek parc. �. 247/13 zahrada        
o vým��e 1 298 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod 5.3. 
 
57. zám�r darovat pozemek parc. �. 783/6 ost. plocha o vým��e 1145 m2 v kat. území 
K�elov, obec K�elov - B�uchotín z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví obce 
K�elov - B�uchotín dle d�vodové zprávy bod 5.4.  
 
58. uzav�ení Dohody o zp�sobu výkonu práva v�cného b�emene se spole�ností ZRNO, s.r.o. 
a spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy bod 5.5. 
 
59. zám�r ud�lit souhlas s instalací velkoplošných reklamních panel� na  �ásti pozemku 
parc. �. 5/8 ostatní plocha o vým��e 4 m2 a �ásti pozemku parc. �. 51/2 ostatní plocha           
o vým��e 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti euro AWK    
s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
60. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 959/22 ost. pl. o vým��e 
251 m2 a �ást pozemku parc. �. 959/17 ost. pl. o vým��e 46 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti TRNY s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
61. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 959/22 ost. pl. o vým��e 67 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 959/17 ost. pl. o vým��e 840 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti 
TRNY s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
62. upravená pravidla pro stanovení úhrad za z�ízení v�cných b�emen dle upravené 
d�vodové zprávy bod 5.6. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ing. Jaroslava Spurného o pronájem pozemku parc. �. 1847/28 o vým��e 772 m2, 
orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.21. 
 
2. manžel� Jana a Magdalény Výskalových o pronájem pozemku parc. �. 778 zahrada         
o vým��e 599 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.1.  
 
3. pana Michala Ulmana o pronájem pozemku parc. �. 735/35 orná p�da o vým��e 950 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
4. spole�nosti euro AWK s. r. o. o souhlas s instalací velkoplošných reklamních panel� na  
�ásti pozemku parc. �. 536 ostatní plocha o vým��e 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
5. pana Pavla Albrechta o odpušt�ní nájemného za rok 2007 ve výši 398,- K� za pronájem 
�ásti pozemku parc. �. 21/1 ostatní plocha o  vým��e 155 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
6. paní Evy Skácelové o pronájem parkovacího místa �. 1 o vým��e 18,50 m2 v objektu 
Peškova �. o. 1, �. p. 484 na pozemku parc. �. st 861 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
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7. pana Zde�ka Mat�jky o pronájem pozemk� parc. �. 446/12 ost. pl. o vým��e 809 m2, parc. 
�. 446/1 orná p�da o vým��e 899 m2, parc. �. 447/1 orná p�da o vým��e 1 461 m2 a parc. �. 
450/1 zahrada o vým��e 1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 4.18. 
 
8. spole�nosti KM Reality s. r. o. o pronájem pozemk� parc. �. 88/3 orná p�da o vým��e        
1 573 m2 a parc. �. 98/1 orná p�da o vým��e 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 4.25. 
 
9. manžel� Vlastimila a Marty Myšákových o revokaci usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, 
bod programu 2, bod 2.13 ve v�ci nevyhov�ní žádosti o bezúplatné z�ízení v�cného 
b�emene obsahující právo p�ístupu a p�íjezdu p�es pozemek parc. �. 21/1 ost. pl. v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 9/9 zahrada o vým��e 1 896 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prosp�ch manžel� Vlastimila a Marty Myšákových dle d�vodové 
zprávy bod 5.2. 
 
3. souhlasí 
1. se snížením výše nájemného u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 
417 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Vlast� Sajfertové dle 
d�vodové zprávy bod 2.17. 
 
2. s prodloužením doby nájmu na následujících 5 let s novou výší nájemného 80 000,- K�/rok 
dle d�vodové zprávy bod 3.4.  
 
3. se zm�nou ú�elu schváleného podnájmu na konzultantské a poradenské služby a  výše 
nájmu dle d�vodové zprávy bod 3.6.   
 
4. se zm�nou podnájemce, a to pro Martinu Personovou dle d�vodové zprávy bod 3.7.   
 
5. souhlasí se zám�rem budoucí sm�ny pozemku parc. �. 959/36 ost. pl. o vým��e 2 005 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Regionálního centra Olomouc s.r.o. za �ást 
pozemku parc. �. 959/17 ost. pl. o vým��e 100 m2 a �ást pozemku parc. �. 959/1 ost. pl.       
o vým��e 3 000 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce s tím, že nám�stkyn� H. Tesa�ová a primátor M. Novotný projedná s žadatelem 
detailní �ešení území dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
6. s uzav�ením dle § 105 a 110 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu (stavební zákon) smlouvy o právu provést stavbu - parkovací stání, komunikace, 
trafostanice, v�. inženýrských sítí na pozemcích parc. �. 959/22 ost. pl.  a parc. �. 959/17 ost. 
pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc pro objekt RIVERHOTEL a bytový d�m 
RIVERHOUSE se spole�ností TRNY s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
7. jako budoucí nabyvatel pozemk� parc. �. 959/13 ost. pl. o vým��e 640 m2 (dle GP parc. �. 
959/35), �ásti pozemku parc. �. 959/11 ost. pl. o vým��e 387 m2 (dle GP parc. �. 959/33)      
a �ásti pozemku parc. �. 959/11 ost. pl. o vým��e 342 m2 (dle GP parc. �. 959/34) v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, které nabyde od �R - Ministerstva obrany s tím, že výše uvedené 
nemovitosti budou zatíženy stavbou komunikací, inženýrských sítí a p�ípravou území          
pro stavbu RIVERHOTEL a bytový d�m RIVERHOUSE dle projektové dokumentace          
pro stavební povolení. Dále souhlasí s tím, že m�že dojít v souvislosti se stavebními 
p�ípravami a úpravami v souvislosti s výše uvedenou stavbou k �áste�ným zm�nám na výše 
uvedených nemovitostech a jejich sou�ástech a p�íslušenství (nap�. kácení strom�, narušení 
celistvosti komunikací a chodník�, drobné terénní úpravy apod.). Takovéto zm�ny, které 
budou vyvolány stavebními p�ípravnými pracemi v souvislosti se stavbou RIVERHOTEL        
a bytový d�m RIVERHOUSE, nebude statutární m�sto Olomouc požadovat po �R - 
Ministerstvu obrany jako náhradu dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
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4. nesouhlasí 
se zm�nou uzav�ené nájemní smlouvy na dobu neur�itou dle d�vodové zprávy bod 3.5.  
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007 bod programu 2 bod 4.22. ve v�ci schválení pronájmu 
�ásti  pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní 
PaedDr. Alen� P�íhodové dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
2. usnesení RMO ze dne 5. 12. 2006, bod programu 6, bod 1.18. ve v�ci schválení zám�ru 
odprodat �ást pozemku parc. �. 779 ost. pl. o vým��e 240 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc panu RNDr. Miroslavu Souralovi, panu RNDr. Petru Fry�ákovi a panu Ing. Janu 
Chrobokovi dle d�vodové zprávy bod 1.14.  
 
3. usnesení RMO ze dne 3. 4. 2007 bod programu 2, bod 1.10. ve v�ci schválení zám�ru 
sm�nit �ást pozemku parc. �. 579 orná p�da o vým��e 273 m2 a �ást pozemku parc. �. 580 
ost. pl. o vým��e 112 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� Old�icha 
a Eleonóry Pražákových za �ást pozemku parc. �. 515 trvalý travní porost o vým��e 700 m2 
a �ást pozemku parc. � 581/2 orná p�da o vým��e 831 m2, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 1.28. 
 
4. usnesení RMO ze dne 3. 4. 2007 bod programu 2, bod 1.10. ve v�ci schválení zám�ru 
sm�nit �ást pozemku parc. �. 541 orná p�da o vým��e 240 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví manžel� Old�icha a Eleonóry Pražákových za �ást pozemku parc. �. 
543/3 trvalý travní porost o vým��e 240 m2, v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 1.28. 
 
5. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007 bod programu 2, bod 1.13. ve v�ci uložení odboru 
majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu �. MAJ-EM-NS-/24/Gl na �ást pozemku parc. 
�. 816/6 orná p�da o vým��e 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou se 
spole�ností SECOM LTD, spol.  s.  r. o. dle d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 293/4 ost. pl. o vým��e 112 m2, parc. �. 293/5 ost. pl. 
o vým��e 86 m2, parc. �. 293/6 ost. pl. o vým��e 224 m2 a parc. �. 293/7 ost. pl. o vým��e 
192 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, 
Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vková organizace do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod 4.20. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na 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 se spole�ností Marzio s. r. o.  p�i kupní 
cen� ve výši  1 000,- K�/m2 + náklady ve výši 5 950,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.24.  
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104 zast. pl. (dle GP parc. �. 104/2) o vým��e 49 m2    
a �ást pozemku parc. �. 980/8 ost. pl. (dle GP parc. �. 980/12) o vým��e 32 m2, vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc manžel�m Františku a Božen� Musilovým za kupní cenu ve výši      
40 281,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.26. 
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4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP parc. �. 
808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m MUDr. Stanislavu a Helen� Kubíkovým 
za kupní cenu ve výši 29 938,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.28.  
 
5. sm�nu pozemku parc. �. 802/2 trvalý travní porost o vým��e 127 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana RNDr. Ji�ího Dvo�áka za �ást pozemku parc. �. 808 lesní 
pozemek o vým��e 274 m2 (dle GP parc. �. 808/3) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc        
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce bez doplatku cenového rozdílu s tím, že RNDr. 
Dvo�ák uhradí náklady ve výši 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.28.    
 
6. sm�nu pozemku parc. �. 803/1 zahrada o vým��e 361 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana Davida Erbena za �ást pozemku parc. �. 808 lesní pozemek      
o vým��e 267 m2 (dle GP parc. �. 808/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle d�vodové zprávy bod 4.28.   
 
7. sm�nu pozemku parc. �. 804/2 zahrada o vým��e 373 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní Anny Po�ízkové a pana Zde�ka Maiera za �ást pozemku parc. �. 
808 lesní pozemek o vým��e 224 m2 (dle GP parc. �. 808/5) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle 
d�vodové zprávy bod 4.28.   
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 204 m2 (dle GP parc. �. 
808/6) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m Jaroslavu a Zde�ce Petzovým za kupní 
cenu ve výši 29 702,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.28.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 140 m2 (dle GP parc. �. 
808/7) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Ing. Janu Svobodovi za kupní cenu ve výši         
20 384,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.28.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 39 m2 (dle GP parc. �. 
808/8) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m Ottovi a Ev� Neumannovým za kupní 
cenu ve výši 5 678,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 4.28.   
 
11. bezúplatné nabytí �ásti pozemku parc. �. 185/1 ostatní plocha o vým��e 12. 630 m2, 
stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2294 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
1.103 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2295 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 1.446 m2,  stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2290 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 53 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2293 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 362 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. 
st. 2291 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 143 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem 
parc. �. st. 2289 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 119 m2, stavby bez �p/�e jiná st. 
s pozemkem parc. �. st. 2292 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 8 m2, stavby bez �p/�e 
jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2304 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 54 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc bez omezujících podmínek dle zákona �. zákona �. 174/2003 Sb. 
o p�evodu n�kterého nepot�ebného vojenského majetku, s nímž je p�íslušné  hospoda�it 
Ministerstvo vnitra, z vlastnictví �eské republiky na uzemní samosprávné celky dle d�vodové 
zprávy bod 4.29. 
 
12. výkup objektu bez �p/�e jiné stavby s pozemkem parc. �. st. 2297 zast. pl. a nádvo�í        
o vým��e 493 m2, pozemku parc. �. st. 2352 zast. pl. o vým��e 12 m2 a �ásti pozemku parc. 
�. 185/1 ost. pl. o vým��e 15 512 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví �R - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 
4.29. 
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7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana Ing. Tomáše Kubálka o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 806/1 ost. pl.           
o vým��e 224 m2, parc. �. 403/2 ost. pl. o vým��e 101 m2 a parc. �. 830 ost. pl. o vým��e    
35 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.1.  
 
2. žádosti spole�nosti EOS GROUP s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613 ost. pl.     
o vým��e 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
3. žádosti spole�nosti EOS GROUP s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613 ost. pl.      
o vým��e 88 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.5.  
 
4. žádosti pana Huberta Holiše o odprodej �ásti pozemku parc. �. 210/5 ost. plocha o vým��e 
250 m2 v k .ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
 
5. žádosti manžel� Arnošta a Marie Drcmánkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 655/38 
ost. pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.8. 
 
6. žádosti paní Marty Novákové o odprodej �ásti pozemku parc.  �. 96/1 orná p�da o vým��e 
100 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.10. 
 
7. žádosti manžel� Mgr. Jaroslava a Ireny Bürglovým o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1001 (�. 6, 9) ostatní plocha o vým��e 311 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 4.11. 
 
8. žádosti manžel� Ladislavu Šir��kovi a Šárky Muchové Šir��kové o odprodej pozemku 
parc. �. 1001 (�. 1, 2, 4, 5, 6, 9) ostatní plocha o vým��e 650 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.11. 
 
9. žádosti manžel� Ing. Pavla a Miluše Pánkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 3 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 48 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle d�vodové zprávy bod 
4.16. 
 
10. žádosti pana Martina Plachého o odprodej pozemk� parc. �. 611/2 o vým��e 2 270 m2, 
parc. �. 619 o vým��e 973 m2, parc. �. 608 o vým��e 3 779 m2, vše trvalý travní porost        
a parc. �. 610/4 o vým��e 915 m2, parc. �. 610/3 o vým��e 784 m2, parc. �. 610/1 o vým��e 
14 015 m2, parc. �. 610/2 o vým��e 1 847 m2 a  parc. �. 607 o vým��e 4 105 m2, vše ost. 
pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.17. 
 
11. žádosti pana Zde�ka Mat�jky o odprodej pozemk� parc. �. 446/12 ost. pl. o vým��e     
809 m2, parc. �. 446/1 orná p�da o vým��e 899 m2, parc. �. 447/1 orná p�da o vým��e        
1 461 m2 a parc. �. 450/1 zahrada o vým��e 1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4.18. 
 
12. žádosti  manžel� MUDr. Petra a Drahomíry Kafkových o odprodej pozemk� parc. �. 
1295/1 trvalý travní porost o vým��e 4 005 m2 a parc. �. 1295/2 orná p�da o vým��e 483 m2, 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.21. 
 
13. žádosti pana Ing. Josefa �amka o výkup pozemku parc. �. 177 orná p�da o vým��e        
2 728 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc z vlastnictví pana Ing. Josefa �amka do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 4.22.  
 
14. žádosti paní Miluše Kola�íkové o výkup pozemku parc. �. 373/4 orná p�da o vým��e    
331 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Miluše Kola�íkové 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 4.23.  
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15. žádosti spole�nosti KM Reality s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 88/3 orná p�da         
o vým��e 1 573 m2 a parc. �. 98/1 orná p�da o vým��e 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4.25. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007 bod programu 5 bod 72 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e 530 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní PaedDr. Alenou P�íhodovou p�i kupní cen� ve výši          
1 200,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006 bod programu 3, bod 45 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu objektu bez �p/�e jiné stavby s pozemkem parc. �. st. 2297 zast. pl.    
a nádvo�í o vým��e 493 m2, pozemek parc. �. st. 2352 zast. pl. o vým��e 12 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 185/1 ost. pl. o vým��e 15 512 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4.29. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 61 ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
pana Ji�ího Novosáda o sm�nu pozemk�  parc. �. 242/15 ost. pl. o vým��e 524 m2, parc. �. 
242/25 orná p�da o vým��e 1 620 m2 a parc. �. 247/42 zahrada o vým��e 148 m2, vše      
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Ji�ího Novosáda za pozemek parc. �. 
247/13 zahrada  o vým��e 1 298 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 5.3. 
 
4. �ást usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 66 ve v�ci schválení 
darování pozemku parc. �. 783/9 ost. plocha o vým��e 1145 m2 v kat. území K�elov, obec 
K�elov - B�uchotín z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví obce K�elov - 
B�uchotín dle d�vodové zprávy bod 5.4.  
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
souhlasit se zm�nou subjektu na stran� kupujícího �ásti pozemku parc. �. 808/4 ost. pl.         
o vým��e 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z manžel� Anny a Jaroslava Liškových      
na paní Annu Liškovou dle d�vodové zprávy bod 4.27. 
 
10. ud�luje 
souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. pl. 
o vým��e 286  m2 a �ásti pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 13, 15 za ú�elem výstavby 
„Obytného souboru Hn�votínská - Okružní“ dle d�vodové zprávy bod 2.13.  
 
11. bere na v�domí 
1. smlouvu o prodeji podniku a ukládá odboru majetkoprávnímu vyhotovit novou smlouvu      
o nájmu �ásti pozemku parc. �. 346/3 ost. pl. o vým��e 911 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc 
s panem  Vladislavem Zbo�ilem dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
2. smlouvu o prodeji podniku uzav�enou dne 7. 6. 2007 mezi spole�ností PRAMEN Olomouc 
s. r. o., Pod Pekárnami 213/8, Praha -Vyso�any jako prodávajícím a firmou Hruška spol.     
s r. o. jako kupujícím a souhlasit s ponecháním stávajících smluvních podmínek dle 
d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
3. smlouvu o prodeji podniku uzav�enou dne 7.6.2007 mezi spole�ností PRAMEN Olomouc 
s. r. o., Pod Pekárnami 213/8, Praha -Vyso�any jako prodávajícím a firmou Hruška spol.    
s r. o. jako kupujícím a souhlasit s ponecháním stávajících smluvních podmínek dle 
d�vodové zprávy bod 3.9. 
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4. smlouvu o prodeji podniku uzav�enou dne 2. 7. 2007 mezi panem Jaroslavem Glozigou,    
I. P. Pavlova 62, Olomouc jako prodávajícím a panem Josefem Endlem jako kupujícím          
a souhlasit s ponecháním stávajících smluvních podmínek dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
 
5. smlouvu o prodeji podniku uzav�enou dne 10. 7. 2007 mezi spole�ností THANH-HA,         
s. r .o., Sazovice 195, okres Zlín  jako prodávajícím a paní Janou Lerchovou, Mat�je 
z Janova 240/10, Olomouc-B�lidla jako kupující a souhlasit s ponecháním stávajících 
smluvních podmínek dle d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
12. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. st. 217 
zast. pl. o vým��e 320 m2 a �ást pozemku parc. �. st. 248 zast. pl. o vým��e 130 m2 
uzav�enou s panem Mgr. Petrem Klapkou, panem ing. Ji�ím Frýbortem, panem Františkem 
Frýbortem, panem Š	astným, panem Otakarem Hajdou a paní RNDr. Jitkou Wolfovou dle 
d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 633/2 orná 
p�da o vým��e 405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�enou s Ing. Liborem Mare�kem 
dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 633/3 orná 
p�da orná p�da o vým��e 622 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�enou s manžely    
Ing. Liborem a Mgr. Janou Ph.D. Mare�kovými dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
4. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 1120/8 ost. pl. 
o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzav�enou s panem Martinem Karlecem 
dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
5. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. 856/4 
orná p�da o vým��e 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou se 
spole�ností SECOM LTD, spol.  s.  r. o. a uzav�ít dodatek k této nájemní smlouv� upravující 
p�edm�t nájmu a výši nájemného dle d�vodové zprávy bod 5.1. 
 
6. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájemní smlouvu na �ást pozemku parc. �. 959/17 
ost. pl. o vým��e 900 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzav�enou s Regionálním centrem 
Olomouc s. r. o.  a uzav�ít dodatek k této nájemní smlouv� upravující p�edm�t nájmu a tudíž   
i celkovou výši nájemného dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu umíst�ní splaškové 
kanalizace a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, opravami, 
údržbou, zm�nami nebo odstran�ním, to vše na pozemku parc.�. 495/1 ostatní plocha v k.ú. 
Povel, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 178 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� Správy 
silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace, za úplatu ve výši 83.660,-K� + 19% DPH. 
Dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene, spo�ívajícího v právu uložení p�ípojek NN     
do pozemk� parcela �. 1060/2 ostatní plocha, silnice o vým��e 928 m2 v katastrálním území 
Nová Ulice, obec Olomouc, parcela �. 115/19 ostatní plocha, silnice o vým��e 1473 m2 
v katastrálním území Lazce, obec Olomouc a parcela �. 124/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým��e 2351 m2 v katastrálním území Olomouc-m�sto, obec Olomouc, spolu 
s právem vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, 
zm�nami nebo odstran�ním. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
správ� Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace. V�cné b�emeno               
je z�izováno úplatn�,  a to za cenu 8.613,-K� + DPH 19%. Dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu uložení 
kanalizace a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, opravami, 
údržbou, zm�nami nebo odstran�ním na pozemku parc.�.  420/3 ostatní plocha v k.ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 4041 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví Romana Chromce. Dle bodu 3 d�vodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu pr�chodu  
a pr�jezdu p�es pozemek parc.�. 324/140 ostatní plocha v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc, LV 
�. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc na pozemek parc.�. 324/133 ostatní 
plocha v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc, LV �. 4187 ve vlastnictví Pavlíny Chromcové. Dle 
bodu 4 d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího 
v právu umíst�ní inženýrských sítí, a to vedení elekt�iny, vody, plynu a kanalizace a právu 
vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, zm�nami nebo 
odstran�ním na pozemku parc.�. 441/1 trvalý travní porost v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak 
je zapsáno na LV �. 10001 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, ve prosp�ch vlastník� pozemku parc.�.  
470/1 ostatní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Petra           
a Pavla Jurášových. Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 6 m�síc� poté, 
kdy vlastníci pozemku parc.�. 470/1 k.ú. Droždín p�edloží statutárnímu m�stu Olomouc 
geometrický plán se zam��ením konkrétní sít�. Dle bodu 5 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na �ást pozemku parc.�. st. 143/1 o dot�ené vým��e 426 m2 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 3047 u Katastrálního ú�adu        
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví spole�nosti �eské dráhy, 
a.s., za 3.898,-K� + 19% DPH/rok, za podmínek dle d�vodové zprávy. Dle bodu 6 d�vodové 
zprávy 
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8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 389/32 ostatní plocha o vým��e 566 m2 a �ást 
pozemku parc.�. 381/1 orná p�da o celkové vým��e 131540 m2, dot�ená vým�ra 4057 m2, 
vše v k.ú. Topolany u Olomouce, odbor Olomouc, vše na LV �. 211 v podílovém 
spoluvlastnictví Ing. Miroslava Vilímce (id. ½), Kate�iny Si�ové (id. 1/12), Antonína Šincla    
(id. 1/12), Petra Šincla (id.  1/12) a Jany Modrovi�ové (id. ¼) za kupní cenu ve výši 
1.225.075,-K�. Dle bodu 7 d�vodové zprávy 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení zastupitelstva ze dne 20. 6. 2006 ve v�ci uzav�ení kupní smlouvy na �ást 
pozemk� parc.�. 896/3 ostatní plocha o celkové vým��e 2058 m2, dot�ená plocha 218 m2    
a parc.�. 893/2 orná p�da o celkové vým��e 4129 m2, dot�ená plocha 494 m2, vše v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví �íslo 696 u Katastrálního 
ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví Jarmily 
Endlicherové za cenu 1.500,-K�/m2, 
a zamítnout uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemk� parc.�. 896/3 ostatní plocha o celkové 
vým��e 2058 m2, dot�ená plocha 218 m2 a parc.�. 893/2 orná p�da o celkové vým��e     
4129 m2, dot�ená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno 
na listu vlastnictví �íslo 696 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 2.000,-K�/m2. 
Dle bodu 8 d�vodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o výp�j�ce k pozemku parcela �. 1028/19 ostatní plocha, silnice o vým��e 
2094 m2 v katastrálním území �ep�ín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, správ� Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace, a to bezúplatn�     
na dobu realizace stavby „Svatoplukova, K�elovská - stavební úpravy komunikace                 
a chodník“, org. 4611 a v souladu s jejím ú�elem. Dle bodu 9 d�vodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o umíst�ní a provedení stavby „Chválkovice - Samotišky, cyklostezka“     
na pozemku jiného vlastníka s panem Františkem Švestkou a paní Dagmar Švestkovou 
k pozemku parcela �. 1193/1 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, 
dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy. Dle bodu 10 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 01/2007 SNO (720) - zrušení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona �. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího �ízení na ve�ejnou 
zakázku s názvem „Celkové zateplení vn�jšího plášt�  a vým�ny výplní otvor� objektu 
Žilinská 26 , Škrétova 2 v Olomouci „  archivní �íslo 720. 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3.1 
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5 Ve�ejná zakázka �. 743 - 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 
„“Radni�ní listy“ archivní �íslo 743 uchaze�i dle návrhu komise obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 3.2 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 742, zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce vodovodního �adu ulice 
U Botanické zahrady“ arch. �íslo 742 uchaze�i dle návrhu komise obsažené v d�vodové 
zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 741, zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce vodovodního �adu ulice 
Klicperova a Demlova“ arch. �íslo 741 uchaze�i dle návrhu komise obsažené v d�vodové 
zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.4 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 740, zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce podchod� a šachet     
na vodovodní síti“ arch. �. 740 uchaze�i dle návrhu komise obsažené v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.5 
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9 Ve�ejná zakázka �. 738 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „Kanaliza�ní šachta s uzáv�rem na stoce CHA“ 
vybranému uchaze�i dle návrhu komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.6 
 
 
10 Ve�ejná zakázka �. 739, zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce uzáv�r� na hlavních 
vodovodních �adech“ arch. �. 739 uchaze�i dle návrhu komise uvedené v d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3.7 
 
 
11 Bytové  záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na m�stský byt v dom�: 
 
a) �erná cesta 27, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 2 s Por�ogošem Miroslavem dle d�v. zprávy 
bod 1a) 
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 0+1,�.b.10 se Smutnou Janou dle d�v.zprávy bod 1b) 
c) Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 15 se Zbo�ilovou Annou dle d�v. zprávy bod 1 c)    
d) Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 5 se Šindelkovou Blankou dle d�v. zprávy 
bod 1 d) 
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 0+1, �.b.30  s Vrbovou Olgou dle d�v. zprávy bod 2) 
f) Jungmannova 18, Olomouc,velikosti 1+3, �.b.37 s Kindlem Janem dle d�v.zprávy bod 3a) 
g) Na Šibeníku 4, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 3 s Hretu Janou dle d�v. zprávy bod 3 b) 
h)  Edisonova 7 Olomouc,velikosti 0+1, �.b.2 s Mertou Št�pánem dle d�v. zprávy bod 3 c) 
ch) Kmochova 20, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 14 s Kubelkovou Marcelou dle d�v. zprávy 
bod 3 d) 
 
3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
 
a) na 2 roky s nájemci: 
Soldánová Marcela, Ztracená 1, Olomouc 
Coufalová Helena, Pavel�ákova 21, Olomouc 
Šrámek Milan, Jaroslava, �erná cesta 7, Olomouc 
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Paná�ek Marek, Romana, �erná cesta 15, Olomouc 
Jane�ková Andrea, Politických v�z�� 2, Olomouc 
Procházková Miroslava, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Bu�ková Renata, Vladislav, Balbínova 3, Olomouc 
Klu�áková Hana, Jiráskova 10A, Olomouc 
Klašková Marie, Jiráskova 10A, Olomouc 
Vl�ková Vladimíra, Polách David, Jiráskova 10A, Olomouc 
Krajzinger Petr, Marie, Topolová 1, Olomouc 
Pajun�íková Lenka, Topolová 1, Olomouc 
Pospíšil Martin, Markéta, Topolová 1, Olomouc 
Obrtlíková Old�iška, Petr, Topolová 1, Olomouc 
Vrt�lová Renáta, Topolová 1, Olomouc 
Ku�a Karel, Topolová 1, Olomouc 
Sigmund Zden�k, Topolová 1, Olomouc 
Schovánková Kristýna, Obšil Radek, Topolová 1, Olomouc 
Korec Vladimír, Eva, Topolová 1, Olomouc 
Ková� Josef, Topolová 1, Olomouc 
Šebestová Jitka, Topolová 1, Olomouc 
Látalová Sylva, Topolová 1, Olomouc 
Stýblo Michal, Jitka, Topolová 1, Olomouc 
Sobotka Radek, Robotková Blanka, Topolová 1, Olomouc 
Huta�ová Libuše, Topolová 1, Olomouc 
Majdová Kate�ina, Topolová 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a) 
 
b) na 2 roky, 1 rok s nájemci - DPS: 
Kwasniak Gerhard, P. P�ichystala 64, Olomouc 
Šimková Anežka, P. P�ichystala 68, Olomouc 
Rozsypal Ladislav, Fischerova 4, Olomouc 
Holemá Emilie, Fischerova 2, Olomouc 
Šanová Božena, Peškova 1, Olomouc 
Šir��ková Františka, Hole�kova 9, Olomouc 
Balážová Mária, P. P�ichystala 66, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 4 b)   
 
c) na 1 rok s nájemci: 
Bartošová Monika, �erná cesta 15, Olomouc 
Sekerková Mária, Balbínova 5, Olomouc 
Hájková Iva, Balbínova 3, Olomouc 
Matula Karel, Hana, �erná cesta 11, Olomouc 
Zlámal Milan, �erná cesta 11, Olomouc 
Bujna Igor, Rumunská 11, Olomouc 
Rjabyová Lucie, Topolová 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 c)         
 
d) na ½ roku s nájemci: 
Láhnerová Anna, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Da�helová Marie, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Divinová Eva, Radek, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Sedlá�ek Mojmír, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Ulman Josef, R�žena, P. P�ichystala 70, Olomouc  
Klymonjuk Zhanna, �erná cesta 9, Olomouc 
Krej�í Anna, U Letišt� 4, Olomouc 
Mi�olová Jana, Aleš, Balbínova 5, Olomouc 
Sedlá�ková Pavla, �erná cesta 11, Olomouc 
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Rockwoodová Eva, Jorge, �erná cesta 17, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy bod 4 d) 
 
e) na 1 m�síc: 
Šufanovi Jitka a Ji�í, Sladkovského 1D, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 e) 
 
f) na 3 m�síce 
Vavrek Ernest, Holická 51, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
 
Breite Zden�k, Nálevkova 9, Olomouc 
Balážová Iveta, Pavel, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Rajs Emil, Mária, P. P�ichystala 70, Olomouc 
Sušarská Alžb�ta, P. P�ichystala 70, Olomouc (�.b.27) 
Pláni�ka Jan, Karolína, Pol.v�z�� 2, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 5 b,c,d,e,f) 
 
3. s vým�nou byt�: 
 
Moravské divadlo Olomouc, Dolní nám. 7, Olomouc 
Zav�elová Markéta, T�. Svobody 25, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6 ) 
 
 
4. s p�echodem nájmu bytu:  
 
Ku�erová Kv�toslava, Topolová 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 7) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
12 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana Františka Wiedermanna ve v�ci uzav�ení budoucí kupní smlouvy o p�evodu 
ideálních 5/6 pozemku parc. �. st. 72, o vým��e 522 m2, a ideálních 5/6 pozemku parc. �. 50, 
zahrada, o vým��e 84 m2, k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 0,2 
násobku ceny odhadní dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej ideálních 5/6 pozemku parc. �. st. 72, zast. pl., o vým��e 522 m2, a ideálních 5/6 
pozemku parc. �. 50, zahrada, o vým��e 84 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto (8. kv�tna 9) 
nájemci panu Františku Wiedermannovi za kupní cenu ve výši 2,117.450,- K�, z toho 
ideálních 5/6 pozemku parc. �. st. 72, o vým��e 522 m2, za kupní cenu ve výši 1,822.650,- 
K�, a ideálních 5/6 pozemku parc. �. 50, zahrada, o vým��e 84 m2, za kupní cenu ve výši 
293.300,- K� a náklady ve výši 1.500,- K�, a to za podmínky uhrazení dlužného nájemného  
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z nájemní smlouvy k t�mto pozemk�m p�ed podpisem kupní smlouvy dle d�vodové zprávy 
bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
zám�r prodat stavbu bez �p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 2 400, zastav�ná plocha         
a nádvo�í, a pozemek parc. �. st. 2 400, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 136 m2,  vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 220, zahrada, o vým��e 147 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 459/6, ostatní plocha, o vým��e 265 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 64/5 zahrada, o vým��e 108 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 187, zahrada, o vým��e 95 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 105/47, ostatní plocha, o vým��e 1 387 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
9. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 406/7, zahrada, o vým��e 1 072 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
10. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. 445/17, zahrada, o vým��e 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
11. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 1465, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 515 m2,    
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodat pozemky parc. �. st. 492, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 120 m2, za kupní 
cenu 601.200,- K�, parc. �. st. 493, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 249 m2, za kupní 
cenu 1,247.490,- K� a parc. �. st. 494, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 179 m2,        
za kupní cenu 896.790,- K� a náklady 2.600,- K�, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, panu Ing. Alexandru  Sv�tnickému, za kupní cenu celkem 2,748.080,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004 bod 8, �ást 17, ve v�ci  prodeje pozemku parc. �. st. 386, 
zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1 210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,            
a schválit prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1 210 m2, 
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v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ideální 1/6 Boleslavu H�ivnovi, ideální 1/6 do SJM Han� 
a Petru Pe�inovým, ideální 1/6 Mgr. Miroslavu Šnajdrovi, ideální 1/6 do SJM Bronislav�         
a Mgr. Miroslavu Šnajdrovým, ideální 1/6 do SJM R�žen� a Jaroslavu (nar. 1953) 
Tkoczovým, ideální 1/6 Jaroslavu Tkoczovi (nar. 1927), za kupní cenu celkem 102.440,- K�, 
z toho pozemek 101.640,- K� a náklady 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 7, �ást 22,  ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 722, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 280 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 722, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 280 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, ideálních 2/8 do SJM RNDr. Milanu a MUDr. Marii Hebelkovým,  
ideální 1/16 Ing. Pet�e Náhon�íkové, ideální 1/16 Davidu Náhon�íkovi, ideální 1/8 do SJM 
Ing. Zde�ku a Blance Eliášovým, ideálních 2/8 do SJM Petru a Ing. Božen� Stacho�ovým, 
ideální 1/8 do SJM Ing. Jaromíru a Martin� Šimkovým a ideální 1/8 Drahomí�e Jan�,           
za kupní cenu celkem 54.560,- K�, z toho pozemek 53.760,- K� a náklady 800,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 1.13. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vzít na v�domí informaci o oprav� p�íjmení v kupní smlouv� k pozemku parc. �. 87/20, 
zahrada, o vým��e 49 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle usnesení ZMO ze dne 
11. 12. 2006 - správné p�íjmení kupující zní Alice Blahutová dle d�vodové zprávy bod 1.14. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha   
a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 
26/2000 za vyvolávací cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, manžel�m Zde�ce 
a Jaroslavu Zamykalovým dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní Iv� Trusinové 
dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu Leopoldu 
Krá�marovi dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
20. schvaluje 
z�ízení bezúplatného v�cného b�emene umíst�ní tepelného zdroje spo�ívající ve v�cném 
právu p�ístupu a užívání nemovitosti pro d�m �. p. 333 (Na St�elnici 2) s pozemkem parc. �. 
st. 394, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za ú�elem z�ízení, 
umíst�ní vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže)                    
a modernizace tepelného zdroje a expanzního za�ízení zdroje,  p�ívod� a rozvod� tepla         
a plynu v�etn� koncových topných a regula�ních za�ízení, vedení a odb�ru el. energie, 
p�ipojení na kanalizaci, odkou�ení a na odb�rné tepelné za�ízení domu za ú�elem výroby      
a rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve prosp�ch spole�nosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s., Janského 469/8, 779 00 Olomouc, I�: 47677511,                  
a statutárního m�sta Olomouce, k tíži kupujících domu �. p. 333 (Na St�elnici 2) s pozemkem 
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parc. �. st. 394, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.3. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
zm�nu spoluvlastnického podílu na spole�ných �ástech domu �. p. 866 (Komenského 6)       
a pozemku parc. �. st. 729/2, k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, tak, že jednotka �. 866/7 
se rozši�uje o WC o vým��e 1,40 m2 a komoru o vým��e 1,20 m2, spoluvlastnické podíly     
na spole�ných �ástech domu �. p. 866 a pozemku parc. �. st. 729/2 s touto jednotkou 
spojené se zv�tšují z 481/16148 na 5065/173416, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej jednotky �. 866/7 v dom� �. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým podílem        
o velikosti 5065/173416 na spole�ných �ástech domu �. p. 866 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 5065/173416 na pozemku parc. �. st. 729/2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, paní Han� Želískové za kupní cenu ve výši 32.904,- K�, z toho za jednotku 
29.675,- K�, za pozemek 2.324,- K�, náklady 905,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
23. nevyhovuje žádosti 
manžel� Aleny a Libora Gašparovi�ových a manžel� Romany a Marka Novákových ve v�ci 
rozší�ení byt� do p�dního prostoru v dom� �. p. 394 (Riegrova 17), v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
24. nevyhovuje žádosti 
manžel� Mgr. Andrei a Ing. Jana Šimo�ákových ve v�ci rozší�ení bytu do p�dního prostoru 
v dom� �. p. 324 (Ostružnická 4), v k. ú. Olomouc- m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.6. 
 
25. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje ve v�ci odkupu nebytové jednotky �. 
452/2 v dom� �. p. 452, 453 (8. kv�tna 12, 14) se spoluvlastnickým podílem  o velikosti  
1209/7589  na spole�ných �ástech domu �. p. 452, 453 a se spoluvlastnickým podílem      
o velikosti 1209/7589 na pozemku parc. �. st. 350, 349, zastav�ná plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 718/14 v dom� �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
672/87927 na pozemcích parc. �. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932 zastav�ná plocha             
a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Han� Sokolové, 
za kupní cenu    160.284,- K�, z toho za jednotku   157.212,- K�, za pozemek 1.117,- K�, 
náklady 1.955,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 420/17 v dom� �. p. 419, 420, 421 (�ezá�ova 16, 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41328 na spole�ných �ástech domu �. p. 419, 420, 
421   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41328 na pozemcích parc. �. st. 548, 
547, 546 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc,  nájemci paní Mgr. 
Marii Johnové, za kupní cenu  107.368,-  K�, z toho za jednotku  104.348,- K�, za pozemek 
1.550,- K�, náklady 1.470,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
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28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 421/4 v dom� �. p. 419, 420, 421 (Polská 54, 56, 58) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/895 na spole�ných �ástech domu �. p. 419, 420, 421 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/895 na pozemcích parc. �. st. 1444, 1445, 1446 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní Marii 
Exlerové, za kupní cenu 62.666,- K�, z toho za jednotku 57.950,- K�, za pozemek 3.645,- K�, 
náklady 1.071,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 962/16 v dom� �. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 962   a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. �. st. 1147 zastav�ná plocha a nádvo�í,   
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci manžel�m Old�ichu a Bc. Jitce Augustovým, 
za kupní cenu    62.219,- K�, z toho za jednotku   60.347,- K�, za pozemek 480,- K�, náklady 
1.392,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
30. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 529/4 v dom� �. p. 529 (Nálevkova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 427/5412 na spole�ných �ástech domu �. p. 529 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 427/5412 na pozemku parc. �. st. 676, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci paní Zden� Švancarové, za kupní 
cenu celkem 18.529,- K� (cena za jednotku 8.540,- K�, za pozemek 6.005,- K� a náklady 
3.984,- K�), s možností úhrady I. �ásti kupní ceny ve výši 14.259,- K� do 90 dní od podpisu 
kupní smlouvy a II. �ásti kupní ceny ve výši 4.270,- K� formou 10 bezúro�ných splátek         
po dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
31. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky  �. 668/2 v dom� �. p. 668, 669 (Rož�avská 8, 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27148 na spole�ných �ástech domu �. p. 668, 669 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27148 na pozemku parc. �. st. 917, 918, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci 
Jan� Navrátilové, za kupní cenu 105.793,- K�, z toho za jednotku 104.485,- K�, za pozemek 
801,- K�, náklady 507,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky  �. 970/58 v dom� �. p. 970 (Foerstrova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41957 na spole�ných �ástech domu �. p. 970 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41957 na pozemku parc. �. st. 1246, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc nájemci Miroslavu Sta�kovi, za kupní cenu 91.924,- 
K�,   z toho za jednotku 90.019,- K�, za pozemek 479,- K�, náklady 1.426,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.7. 
 
33. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 632/19 v dom� �. p. 633, 632 (Zikova 5,7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/27626 na spole�ných �ástech domu �. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27626 na pozemku parc. �. st. 928, 924  zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc    nájemci Danuši 
Slavíkové, za kupní cenu  124.754,- K�, z toho za jednotku  123.292,- K�, za pozemek    
715,- K�, náklady 747,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.8. 
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34. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 107/19 v dom� �. p. 107 (Kanadská 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 393/8062 na spole�ných �ástech domu �. p. 107   a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 393/8062 na pozemku parc. �. st. 922 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc nájemci paní Kv�t� Oralové, za kupní cenu  47.036,- K�, 
z toho za jednotku  41.108,- K�, za pozemek 4.736,- K�, náklady 1192,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.9. 
 
35. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 428/20 v dom� �. p. 426, 427, 428 (�ezá�ova 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41327 na spole�ných �ástech domu �. p. 426, 427, 
428   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41327 na pozemku parc. �. st. 560, 559, 
558 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc  nájemc�m Zdenku           
a Barbo�e Sekaninovým, za kupní cenu  104.809,- K�, z toho za jednotku 101.859,- K�,       
za pozemek 1.480,- K�, náklady 1.470,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
 
36. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 629/13 v dom� �. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 429/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629   a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 922 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc   nájemc�m Peteru a Jitce Krenovým, za kupní cenu  
116.556,- K�, z toho za jednotku  115.230,- K�, za pozemek 724,- K�, náklady 602,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
37. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 119/22 v dom� �. p. 118, 119 ( �erná cesta 45, 47) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na spole�ných  �ástech domu �. p. 118, 119 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jednou ideální polovinou oprávn�ným 
nájemc�m manžel�m Františku a Marii Hradilovým a jednou ideální polovinou Pavlu 
Hradilovi, za kupní cenu 110.927,- K�, z toho za jednotku 109.622,- K�,  náklady 1.305,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
38. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 611/7 v dom� �. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na spole�ných �ástech domu �. p. 611, 612 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. �. st. 986, 1020 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc   nájemci Petru Obselkovi, 
za kupní cenu  153.309,- K�, z toho za jednotku 149.363,- K�, za pozemek 2.145,- K�, 
náklady 1.801,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.13. 
 
39. bere na v�domí 
že p�i schválení z�ízení v�cného b�emene práva umíst�ní, provozování, údržby a opravy 
za�ízení ve�ejného osv�tlení na jednotce �. 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 
404/8, 404/9 a 404/10, vše v dom� �. p. 404 (Riegrova 5), a s tím souvisejících podílech      
na spole�ných �ástech domu �. p. 404 stojícího na pozemku parc. �. st. 405, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, a s tím souvisejících podílech na pozemku parc. �. st. 405, vše v k. ú. 
Olomouc -  m�sto, obec Olomouc, s tím, že obsahem tohoto v�cného b�emene je umíst�ní, 
provozování, údržby a opravy t�chto technických za�ízení ve�ejného osv�tlení: sk�í� RVOO 
typizovaného rozm�ru umíst�ná na dom�, kotevní lano se svítidlem, napájecí kabel svítidla, 
ve spodní �ásti RVOO umíst�ny kabely v chráni�ce pod fasádou domu �.p. 404 (Riegrova 5) 
stojícího na pozemku parc. �. st. 405, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc, ve prosp�ch Technických služeb m�sta Olomouce, a. s., bylo chybou 
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v psaní a po�tech uvedeno parcelní �íslo pozemku parc. �. st. 405, když správn� m�lo být 
parc. �. st. 382 dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
40. nevyhovuje žádosti 
paní Blanky Kudrnové ve v�ci úhrady faktury ve výši 7 825,- K� za pokrýva�ské práce           
a opravu st�echy garáže na pozemku parc. �. st. 1266, k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
(Legioná�ská 3) dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
41. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
42. 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 4.4. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5 
 
 
13 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2007 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
14 Organiza�ní postup p�ípravy rozpo�tu SmOl na rok 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
„Organiza�ní postup p�ípravy rozpo�tu SmOl na rok 2008“ dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
15 Parkovišt� Hynaisova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s majetkoprávním odborem vypracovat návrh 
konkrétních podmínek pronájmu s následným odprodejem �ástí pozemk�  868/12 a 868/13 
v k. ú. Nová Ulice v souladu s usnesením ZMO ze dne 16.3.2000 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9 
 
 
16 Plochy pro bydlení I. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
odboru majetkoprávnímu a odboru koncepce a rozvoje postupovat v souladu s upravenou 
d�vodovou zprávou 
T: dle d�vodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 10 
 
 
17 Plochy pro bydlení II. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11 
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18 Sportovn� rekrea�ní areál Lazce - Kouty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat postup dle upraveného bodu 3 d�vodové zprávy 
T: �íjen 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12 
 
 
19 Vyhodnocení zkušebního provozu Rozvoj MHD 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
�ešení vyhrazených BUS pruh� na t�íd� Svobody dle bodu 3.3.1. d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
�ešení ukon�ení BUS pruhu u Okresního soudu dle bodu 3.4. d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
vybudování nových parkovacích míst dle bodu 3.2.2. d�vodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat petenty o výsledku projednání petice v intencích d�vodové zprávy a p�ijatého 
usnesení 
T: 4.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
6. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zpracovat harmonogram p�ípravy a realizace p�ijatých opat�ení 
v�etn� návrhu finan�ního zabezpe�ení 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
jednat s dopravcem Connex Morava, a.s., o zapojení do systému 
T: 18.9.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13 
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20 Datový model ÚAP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
P�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení Smlouvy o spolupráci p�i zabezpe�ování Datového modelu pro po�ízení územn� 
analytických podklad� obcí s rozší�enou p�sobností a územn� analytických podklad� 
Olomouckého kraje, uzav�enou dle ustanovení §24 a násl.zákona �. 129/2000 Sb., v platném 
zn�ní mezi Olomouckým krajem a Statutárním m�stem Olomouc ve zn�ní dle p�ílohy 
d�vodové zprávy  
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o spolupráci p�i zabezpe�ování Datového modelu pro po�ízení územn� 
analytických podklad� obcí s rozší�enou p�sobností a územn� analytických podklad� 
Olomouckého kraje 
T: 4.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 14 
 
 
21 Organizace dopravy Denisova - Peka�ská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle oddílu C) bod 1, odst. a) p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit dopravní zna�ení dle schválené d�vodové zprávy 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 15 
 
 
22 Žádost EK 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
žádost o zm�nu Rozhodnutí komise ES ze dne 3. 5. 2005 o ud�lení pomoci z Fondu 
soudržnosti projektu „Olomouc - rekonstrukce a dobudování 
stokové sít� - II. �ást“ CCI 2004/CZ/16/C/PE/017 dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
primátora statutárního m�sta Olomouce Martina Novotného k podpisu žádosti o zm�nu dle 
d�vodové zprávy 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru investic ihned zabezpe�it odeslání žádosti o zm�nu na Realiza�ní orgán 
SFŽP �R 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 17 
 
 
23 Informa�ní a orienta�ní systém 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený postup revize a aktualizace IOS dle p�edložené d�vodové zprávy v�etn� p�ílohy    
�. 1 
 
3. ukládá 
realizovat upravený postup revize a aktualizace dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: listopad 2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. ukládá 
p�edložit finan�ní kalkulaci realizace upraveného postupu v�etn� finan�ního krytí 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
24 Pracovní skupina - aktualizace Programu rozvoje CR 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup aktualizace Programu rozvoje CR m�sta Olomouce na období 2008 - 2012 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
 pracovní skupinu dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
25 Dotace Olomouc-turistická nej 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci veškerých originál� ú�etních doklad� k projektu Informa�ní a propaga�ní 
materiály Olomouc-turistická nej, �. zvláštního ú�tu 90181-1801731369/0800, po dobu 10 let 
dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: �íjen 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci originál� dokument� z realizovaného výb�rového �ízení k projektu 
Informa�ní materiály Olomouc-turistická nej po dobu 10 let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: �íjen 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Informa�ní                   
a propaga�ní materiály Olomouc-turistická nej po dobu 10 let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: �íjen 2007 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
26 Dodatek smlouvy s TSMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�eloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek ke smlouv� s TSMO, a.s. 
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3. ukládá 
primátorovi podepsat schválený Dodatek ke smlouv� s TSMO,a.s. 
T: 4.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
27 Dodatek smlouvy s DPMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 3 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z provozu 
m�stské hromadné dopravy pro rok 2007 s dopravcem DPMO, a.s. 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek �. 3 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty 
z provozu m�stské hromadné dopravy pro rok 2007 s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 4.9.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
28 Kontrola hospoda�ení s finan�ními prost�edky z rozpo�tu 

z�izovatele a ze státního rozpo�tu prost�ednictvím z�izovatele 
v roce 2006 u Správy les� m�sta Olomouce, Lomená 4, 
p�ísp�vková organizace, I�O 47997044 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25 
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29 Využití ve�ejné finan�ní podpory poskytnuté SmOl v roce 2006 
na provoz zimního stadionu 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
odboru vn�jších vztah� a informací MmOl vypracovat novou smlouvu na úhradu náklad� 
spojených s provozem a údržbou olomouckého zimního stadionu, dle Pravidel bod C              
o poskytnutí ve�ejné finan�ní podpory z rozpo�tu SmOl 
T: 2.10.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
2. ukládá 
odboru vn�jších vztah� a informací MmOl vypracovat novou smlouvu o nájmu zimního 
stadionu s HC Olomouc s.r.o., Hynaisova 9a 
T: 2.10.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
3. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
30 Kontrola hospoda�ení s finan�ními prost�edky z rozpo�tu 

z�izovatele v roce 2006 u Základní školy a Mate�ské školy 
Olomouc, Gorkého 39, p�ísp�vkové organizace, I� 75029529 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
31 Kontrola hospoda�ení za rok 2006 u ZŠ Olomouc,      

Gagarinova 19  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28 
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32 Jednotný vizuální styl statutárního m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším postupem dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
pracovní skupin� ve složení dle d�vodové zprávy p�ipravit návrh podmínek sout�že            
na vytvo�ení manuálu jednotného vizuálního stylu SmOl 
T: 4.9.2007 
O: pracovní skupina 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., �len rady m�sta 

Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 29 
 
 
33 Na�ízení o zón� placeného parkování 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání „Na�ízení SmOl �. 8/2007 o placeném parkování na území m�sta Olomouce“ dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vydání „Ceníku za stání silni�ních motorových vozidel v zón� a na zpoplatn�ných 
parkovacích plochách na území m�sta Olomouce“ dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
34 Analýza - p�ísp�vkové organizace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edkladateli zadat zpracování hloubkové analýzy p�ísp�vkové organizace 
T: �íjen 2007 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
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P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
35 Žádost Policie �R - Okresní �editelství Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 2 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
36 Ve�ejný internet - rok �innosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�ny dle p�íloh �. 1 a �. 2  d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat zm�ny dle p�íloh 1 a 2 d�vodové zprávy 
T: 2.10.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 33 
 
 
37 Církevní konzervato� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se za�azením do soupisu nekrytých požadavk� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 34 
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38 Zm�ny v KM� �. 18 a 24  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
dopln�nou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�lena KM� �. 24 dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�leny KM� �. 18 a 24 dle dopln�né d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
39 Zahrani�ní služební cesta do Nördlingenu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ú�astí na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
40 Zahrani�ní služební cesta - Open Days Brusel 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
dopln�nou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle dopln�né d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 36.1 
 
 
41 Žádost Knihovny m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
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2. souhlasí 
s žádostí Knihovny m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
42 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 upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 38 
 
 
43 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru koncepce 

a rozvoje MmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
personální zm�nu v obsazení funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje MmOl dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
a) pov��ení zastupováním vedoucího odboru koncepce a rozvoje MmOl Ing. Radkovi 
Dosoudilovi s ú�inností od 1. 9. 2007 do doby jmenování nového vedoucího odboru 
b) složení výb�rové komise na obsazení funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje MmOl 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
vyhlásit výb�rové �ízení na obsazení funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje MmOl 
T: 4.9.2007 
O: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39 
 
 
 
 
 



 36

44 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení bezplatných povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 40 
 
 
45 P�edzahrádka Potrefená husa - �ešení stížnosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
nám�stkovi Mgr. Š�udlíkovi jednat s provozovatelem p�edzahrádky restaura�ního za�ízení 
„Potrefená husa“, s ohledem na �etné stížnosti ob�an� bydlících v uvedené lokalit� na rušení 
no�ního klidu provozem p�edzahrádky, za ú�elem dohodnutí podmínek, za kterých by byla 
p�edzahrádka nadále provozována dle varianty ad 1) b) d�vodové zprávy 
T: 4.9.2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
3. nevyhovuje 
žádosti Jitky a Zde�ka Jordánových, Evy Sedlá�kové a  Boženy Dzurinové o snížení 
nájemného dle varianty ad 2) b) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 41 
 
 
46 Odborné komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�leny odborných komisí RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�leny odborných komisí RMO dle d�vodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat p�edsedy, nové �leny a tajemníky p�íslušných odborných komisí RMO  
T: 4.9.2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 43 
 
 
47 R�zné - stanovení termín� konání RMO a  ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO do konce roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 45 
 
 
 
 

 
 
 

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


