
 

USNESENÍ 
 

z 30. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 15. 10. 2007 
 
Poznámka:  
zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 
do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby nahlédnout na 
organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 

1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 15. 10. 2007 dle  p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 29, �ást 3 usnesení RMO ze dne 20.2.2007, týkající se zpracování návrhu smlouvy        
o odkupu vodovodu 
 
4. revokuje 
bod 2, �ást 4 usnesení RMO ze dne 2.10.2007, týkající se majetkoprávních záležitostí 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 95/27 o vým��e 476 m2 a �ást pozemku parc. �. 
95/28 o vým��e 367 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc Spole�enství pro 
bytový d�m Lázn� dle d�vodové zprávy bod �.  1.1.  
 
2. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 1295/1 trvalý travní porost          
o vým��e 4 005 m2, parc. �. 1295/2 orná p�da o vým��e 483 m2, parc. �. 1294/22 orná p�da 
o vým��e 235 m2 a �ást pozemku parc. �. 1294/21 orná p�da o vým��e 3 200 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc za ú�elem výstavby uceleného komplexu rodinných dom�, v�. 
pot�ebné technické a dopravní infrastruktury p�i kupní cen� ve výši min. 600,- K�/m2 + 
náklady ve výši 5 950,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
3. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 913/8 ost. pl. o vým��e 362 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
4. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �.  913/8 ost. pl. o vým��e 750 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc spole�nosti DENEINVEST s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
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5. zám�r odprodat pozemek parc. �. 63/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.4.  
 
6. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. o vým��e 182 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.5.  
 
7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 7/2 zahrada o vým��e 127 m2 v k. ú. Nový Sv�t 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.6.  
 
8. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 573 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Radíkov           
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
9. zám�r odprodat pozemek parc. �. 629/32 zahrada o vým��e 60 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8.  
 
10. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 147/10 o vým��e 715 m2 a parc. �. 147/17 o vým��e 
1040 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.9.  
 
11. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �.  1080 ost. pl. o vým��e 1 m2 a �ást pozemku 
parc.  �. 907/7 ost. pl. o vým��e 1 m2, vše v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.10.  
 
12. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 414/2 ost. pl. o vým��e    
20 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti MERIT CZ, a. s.  dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.12.  
 
13. konkrétní zn�ní zám�ru na pronájem s následným odprodejem pozemk� �i jejich �ástí v 
Lokalit� �. 11 – Hodolany – P�ichystalova a Rybá�ská dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
14. pronájem �ásti pozemku parc. �. 779 ost. pl. o vým��e plakátovací plochy 10 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc spole�nosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
15. poskytnutí jako výp�j�ky �ásti  pozemku  parc. �.  248/1 ost. pl.  o vým��e 85 m2  v k. ú. 
Svatý Kope�ek, obec Olomouc Arcidiecézní charit� Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
2.2. 
 
16. pronájem �ásti pozemku  parc. �. 446/1 orná p�da o vým��e 120 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 447/1 orná p�da o vým��e 120 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
17. pronájem �ásti pozemku parc. �.   153/1 zahrada o vým��e 150 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx s tím, že nájemné bude �init 2,- K�/m2/rok dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.4. 
 
18. pronájem pozemku parc. �. st. 212 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 529 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 17/5 ost. pl. o vým��e 500 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
spole�nosti EOS GROUP s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
19. pronájem �ásti pozemk� parc. �. 17/5 ostatní plocha o vým��e 300 m2, parc. �. 19/1 
ostatní plocha o vým��e 388 m2, parc. �. 19/4 travnatý travní porost o vým��e 480 m2           
a pozemky parc. �. 148 ostatní plocha o vým��e 521 m2 a parc. �. 215 zastav�ná plocha       
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a nádvo�í o vým��e 516 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
20. pronájem pozemku parc. �. 214 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 534 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 17/5 ostatní plocha o vým��e 860 m2 vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
22. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo ch�ze a jízdy a uložení              
a provozování plynu, vody a kanalizace na pozemku parc. �. 614 zahrada o vým��e 205 m2 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch pozemk� parc. �.  26 zahrada, parc. �. st. 1572  
zastav�ná plocha a nádvo�í ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a rozestav�né 
budovy na pozemku parc. �. st. 1572 zast. pl. a nádvo�í ve spole�ném jm�ní manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.9. 
 
21. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku na pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
22. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku na pozemku parc. �. 1721/6 ost. 
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
23. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování provozování 
telefonních kabel� na pozemcích parc. �. 555/2, parc. �. 549/3, parc. �. 549/4, parc. �. 626/2, 
parc. � 553/1, parc. �. 590/3 a parc. �. 556/3, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech republic a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.11. 
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabel� na pozemcích parc. �. 555/2, parc. �. 549/3, parc. 
�. 549/4, parc. �. 626/2, parc. � 553/1, parc. �. 590/3 a parc. �. 556/3, vše ost. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech republic a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
25. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování provozování 
kabel� VN a NN na pozemcích parc. �. 849/8 orná p�da, parc. �. 985/1 ost. pl.,  parc. �. 
1023 ost. pl., vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc a  parc. �. 480/5 ost. pl., parc. �. 487/1 orná 
p�da, parc. �. 487/3 ost. pl. a parc. �. 531/1 ost. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
26. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabel� VN a NN na pozemcích parc. �. 849/8 orná p�da, parc. �. 
985/1 ost. pl.,  parc. �. 1023 ost. pl., vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc a  parc. �. 480/5 ost. 
pl., parc. �. 487/1 orná p�da, parc. �. 487/3 ost. pl. a parc. �. 531/1 ost. pl., vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.12. 
 
27. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. �. 384/78 ost. pl. a pozemku parc. �. 384/82 ost. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.13. 
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28. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. �. 384/78 ost. pl. a pozemku 
parc. �. 384/82 ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
29. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabel� VN     
na pozemcích parc. �. 251/6 a parc. �. 251/7, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
30. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabel� VN na pozemcích parc. �. 251/6 a parc. �. 251/7, vše orná 
p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
31. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování, rekonstrukce 
a oprav vodovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 1185/1, parc. �. 1227/13, parc. �. 1227/14, 
parc. �. 1192/1 a parc. �. 1227/23, vše ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
32. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování, rekonstrukce a oprav vodovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 
1185/1, parc. �. 1227/13, parc. �. 1227/14, parc. �. 1192/1 a parc. �. 1227/23, vše ost. pl.      
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle 
d�vodové zprávy bod �.  2.15. 
 
33. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování energetického 
za�ízení a právo p�ístupu k tomuto za�ízení v p�ípad� oprav a údržby na pozemku parc. �. 
1125 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
34. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování energetického za�ízení a právo p�ístupu k tomuto za�ízení v p�ípad� 
oprav a údržby na pozemku parc. �. 1125 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc                 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
35. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky 
VTL plynovodu na pozemku parc. �. st. 168 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, 
obec Olomouc a pozemku parc. �. 346/90 orná p�da v k.ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
  
36. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování p�ípojky VTL plynovodu na pozemku parc. �. st. 168 zast. pl.               
a nádvo�í v k.ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc a pozemku parc. �. 346/90 orná p�da   
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s. r. o.  dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
37. výb�r nájemce nebytového prostoru – motogaráž �. 4 o vým��e 3 m2 v objektu 
Vrchlického, budova bez �p./�e. na pozemku parc. �. st. 1019/5 zast. pl. a nádv. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši nájemného, kdy 
minimální výše nájemného �iní 540,- K�/m2/rok dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
38. pronájem objektu bez �. p./�. e. s pozemkem parc. �. 531/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
747 m2 a pozemek parc. �. 531/1 ost. pl. o vým��e 8 588 m2, vše v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc St�ední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod 
�. 3.2. 
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39. zám�r poskytnout jako výp�j�ku objekt �p. 1175 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1966 
zast. pl. o vým��e 330 m2, objekt �p. 1176 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1965 zast. pl.    
o vým��e 330 m2, objekt �p. 1161 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1967 zast. pl. o vým��e 
399 m2 a pozemky parc. �. 346/1 ost. pl. o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 349/2 ost. pl.             
o vým��e 293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ob�anskému sdružení JITRO - 
Sdružení rodi�� a p�átel postižených d�tí za podmínky, že statutární m�sto Olomouc se 
stane vlastníkem výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod �. 4.19. 
 
40. zám�r odprodat pozemky parc. �. 230/1 o vým��e 4 460 m2 a parc. �. 230/2 o vým��e    
2 500 m2, vše orná p�da v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
41. provedení p�eložky STL plynovodu na pozemku parc. �. 1498/39 v k. ú. Horka nad 
Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
42. uzav�ení dodatku �.1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/2/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �.  5. 4.  
 
43. uzav�ení dodatku �.1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/9/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností 
DEVELOP BULIDING, s.r.o. jako budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �.  5.5. 
 
44. uzav�ení darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu  „Vodovodní �ad DN 300 LT“ mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako obdarovaným a spole�ností PHOTO PLAY spol. s r. o.  
jako dárcem dle d�vodové zprávy bod �.  5.6. 
 
45. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ásti pozemk� parc. �. 345/2 ost. pl. o vým��e 228 m2, 
parc. �. 527/5 ost. pl. o vým��e 130 m2 a parc. �. 346/4 ost. pl. o vým��e 1 342 m2, vše v k. 
ú. Hej�ín, obec Olomouc Olomouckému  kraji dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
46. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kanalizace 
na pozemcích parc. �. 527/3 ost. pl. o vým��e 7 445 m2 a parc. �. 343/1 ost. pl. o vým��e      
3 946 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch Olomouckého kraje za podmínky, 
že statutární m�sto Olomouc se stane vlastníkem p�edm�tných pozemk� dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.15.  
 
47. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. �. 527/3 ost. pl. o vým��e 7 445 m2     
a parc. �. 343/1 ost. pl. o vým��e 3 946 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
Olomouckého kraje za podmínky, že statutární m�sto Olomouc se stane vlastníkem 
p�edm�tných pozemk� dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
48. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. st. 116 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. st. 525 
zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 80/10 ost. pl., parc. �. 87/2 ost. pl., parc. �. 394/2 ost. pl., parc. �. 
394/5 ost. pl., parc. �. 394/20 ost. pl., parc. �. 933/1 orná p�da, parc. �. 933/2 trvalý travní 
porost, parc. �. 933/4 zahrada, parc. �. 936/8 ost. pl., parc. �. 999/4 ost. pl., parc. �. 1000/2 
ost. pl., parc. �. 1026/1 ost. pl. parc. �. 1026/3 ost. pl., parc. �. 1026/20 ost. pl., parc. �. 
1026/23 ost. pl., parc. �. 1028/7 ost. pl., parc. �. 1028/17ost. pl., parc. �. 1028/18 ost. pl., 
parc. �. 1029/11 zahrada, parc. �. 1029/12 zahrada, parc. �. 1029/13 zahrada, parc. �. 
1029/19 ost. pl., parc. �. 1029/20 ost. pl., parc. �. 1029/21 zahrada, parc. �. 1029/28 ost. pl., 
vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech republic,    
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
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49. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. st. 116 zast. pl.         
a nádvo�í, parc. �. st. 525 zast. pl. a nádvo�í, parc. �. 80/10 ost. pl., parc. �. 87/2 ost. pl., 
parc. �. 394/2 ost. pl., parc. �. 394/5 ost. pl., parc. �. 394/20 ost. pl., parc. �. 933/1 orná p�da, 
parc. �. 933/2 trvalý travní porost, parc. �. 933/4 zahrada, parc. �. 936/8 ost. pl., parc. �. 
999/4 ost. pl., parc. �. 1000/2 ost. pl., parc. �. 1026/1 ost. pl. parc. �. 1026/3 ost. pl., parc. �. 
1026/20 ost. pl., parc. �. 1026/23 ost. pl., parc. �. 1028/7 ost. pl., parc. �. 1028/17ost. pl., 
parc. �. 1028/18 ost. pl., parc. �. 1029/11 zahrada, parc. �. 1029/12 zahrada, parc. �. 
1029/13 zahrada, parc. �. 1029/19 ost. pl., parc. �. 1029/20 ost. pl., parc. �. 1029/21 
zahrada, parc. �. 1029/28 ost. pl., vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18.  
 
50. zám�r odprodat pozemek parc. �. 835/71 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc spole�nosti Rosni�ka CZ, s. r. o., spole�nosti Školagro s. r. o. a spole�nosti 
MODRÝ GRYST, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
2. souhlasí 
1. jako budoucí vlastník pozemku parc. �. 1227/23 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc    
se z�ízením v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování, rekonstrukce a oprav 
vodovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 1185/1, parc. �. 1227/13, parc. �. 1227/14 a parc. 
�. 1192/1, vše ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  ve prosp�ch spole�nosti GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod �.  2.15. 
 
2. s odpo�tem vložených finan�ních �ástek v souvislosti s provedením oprav elektroistalace 
v objektu MŠ Lužická �. o. 7, �.p. 101 na pozemku parc. �. st. 565 zast. pl. a nádv. v k. ú. 
Povel, obec Olomouc v celkové �ástce ve výši 26 900,- K� v�etn� DPH z nájemného dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
3. s uzav�ením podnájemní smlouvy na prostor v�žového vodojemu mezi 
ST�EDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a spole�ností SELF servis, spol. s r.o.          
na dobu ur�itou do 31. 12. 2012 dle d�vodové zprávy bod �.  5.7. 
 
4. s uzav�ením dle § 105 a 110 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu (stavební zákon) smlouvy o právu provést stavbu - vozidlová komunikace, p�ší 
komunikace, parkovací stání na �ástech pozemk� parc. �. 345/2 ost. pl. o vým��e 228 m2, 
parc. �. 527/5 ost. pl. o vým��e 130 m2 a parc. �. 346/4 ost. pl. o vým��e 1 342 m2, vše        
v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc pro stavbu areálu "Speciální školy a školská za�ízení pro 
zrakov� postižené - Litovel - výstavba Olomouc - Hej�ín" s Olomouckým krajem za 
podmínky, že do zahájení stavby bude uzav�ena smlouva o výp�j�ce dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.14.   
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 913/8 ost. pl. o vým��e 1 112 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
2. spole�nosti SECOM LTD spol. s r. o. o pronájem �ásti pozemk�  parc. �. 1081, parc. �. 
1079, parc. �. 613 a parc. �. 1115 vše ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a  �ásti pozemku parc. �. 1347/6 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.10.  
 
3. spole�nosti ARES CZ s. r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 300/5 zahrada o vým��e 
52 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.11.  
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4. Spolku Trend vozí�ká�� Olomouc o pronájem nebytového prostoru o vým��e 193,83          
v 2. NP a nebytového prostoru o vým��e 134,34 m2 v 1. NP - dvorní trakt v objektu Dolní 
nám�stí �. o. 7, �. p. 194 na pozemku parc. st. 615 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
 
4. ukládá 
1. odboru investic zadat zpracování projektové dokumentace i realizaci formou p�ímého 
zadání dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
2. odboru investic za�adit �ástku 200.000,- K� do plánu investic na rok 2008 dle d�vodové 
zprávy bod �.  5.3. 
T: prosinec 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. bere na v�domí 
zm�nu subjektu na stran� nájemce po slou�ení oblastí Klubu �eských turist� Haná                 
a Jeseníky na novou oblast Klub �eských turist� – oblast Olomoucký kraj s ponecháním 
stávajících smluvních podmínek na nebytový prostor o vým��e 20 m2 na adrese 
Jilemnického �.or. 29, �p. 67, kat. území Nedv�zí, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 3.5. 
 
6. ud�luje 
1. souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. 
pl. o vým��e 2.239 m2, �ásti pozemku parc. �. 185/7 ost. pl. o vým��e 124 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 29 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro 
Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 8,9, za ú�elem výstavby bariérových objekt�, krytých 
parkovacích stání a chodník� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
        
2. souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. 
pl. o vým��e 2.144 m2 a  �ásti pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 159 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 10,11, za ú�elem 
výstavby bariérových objekt�, krytých parkovacích stání a chodník� dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.1. 
 
3. souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. 
pl. o vým��e 478 m2 a �ásti pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 112 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 12, za ú�elem výstavby 
bariérových objekt�, krytých parkovacích stání a chodník� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2005, bod programu 2, bod 34 ve v�ci schválení bezúplatného 
z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo ch�ze a jízdy a uložení a provozování p�ípojky 
NN, plynu, vody a kanalizace na pozemku parc. �. 614 zahrada o vým��e 205 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch pozemk� parc. �. 26 a parc. �. 27, vše zahrada v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.9. 
 
2. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006, bod programu  2, bod 2.38. ve v�ci ud�lení souhlasu 
Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. pl.               
o vým��e 2.239 m2, �ásti pozemku parc. �. 185/7 ost. pl. o vým��e 124 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 29 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové 
družstvo VBD Tabulový vrch 8,9, za ú�elem výstavby bariérových objekt�, parkovišt�  
a chodník� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
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3. usnesení RMO dne 21. 11. 2006, bod programu 2, bod 2.38. ve v�ci ud�lení souhlasu 
Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. pl.               
o vým��e 2.144 m2 a  �ásti pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 159 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 10,11, za ú�elem 
výstavby bariérových objekt�, parkovišt�  a chodník� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
4. usnesení RMO dne 21. 11. 2006, bod programu 2, bod 2.38. ve v�ci ud�lení souhlasu 
Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem �ásti  pozemku parc. �. 185/3 ost. pl.               
o vým��e 478 m2 a �ásti pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 112 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 12, za ú�elem výstavby 
bariérových objekt�, parkovišt�  a chodník� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
5. usnesení RMO ze dne 23. 11. 2004, bod programu 2, bod II. A) 6) ve v�ci schválení 
úplatného pronájmu pozemk� parc. �. 230/1 o vým��e 4 460 m2 a parc. �. 230/2 o vým��e    
2 500 m2, vše orná p�da v k. ú. Mutkov panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.2. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. darování pozemk� parc. �. 31/7 o vým��e 45 m2, parc. �. 31/47 o vým��e 974 m2, parc. �. 
117/2 o vým��e 338 m2, parc. �. 117/7 o vým��e 409 m2 a parc. �. 147/2 o vým��e 17 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstva obrany    
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
2. odprodej pozemku parc. �. 37/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 23 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 41 940,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
3. odprodej pozemku parc. �. st. 2211 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  29 390,-K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.9. 
 
4. odprodej pozemku parc. �. 442/3 ost. pl. o vým��e 59 m2 a �ásti pozemku parc. �. 496/2 
ost. pl. o vým��e 76 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti LANEX Olomouc         
s. r. o. za kupní cenu ve výši  168 790,-K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
5. odprodej pozemku parc. �. 824  ost. pl. o vým��e 252 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 153 000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.11. 
 
6. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e              
1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody 
na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.12. 
 
7. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 653 zahrada o vým��e 499 m2     
v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
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8. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 
(�ást A)  v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní  1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
9. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 
(�ást B) v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní  1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
10. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e       
411 m2 a pozemku parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše v k. ú. Nové 
Sady, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxx a panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
11. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 137 orná p�da o vým��e           
1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní   1 100,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
12. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í            
o vým��e 238 m2, parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, parc. �. 104/3 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. �. �ernovír, obec Olomouc mezi manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
13. podmínky p�evodu objektu �p. 1175 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1966 zast. pl.        
o vým��e 330 m2, objektu �p. 1176 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1965 zast. pl.               
o vým��e 330 m2, objektu �p. 1161 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1967 zast. pl.               
o vým��e 399 m2 a pozemk� parc. �. 346/1 ost. pl. o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 349/2 ost. 
pl. o vým��e 293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ú�ad pro 
zastupování státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.19.  
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9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 913/8 ost. pl. o vým��e 1 112 
m2   v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
2. žádosti spole�nosti  STAVBY A BARVY MORAVA, s. r. o. o odprodej pozemku parc. �. 
913/8 ost. pl. o vým��e 1 112 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.3.  
 
3. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku 
127/2 ost. pl. o vým��e cca 35 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.1. 
 
4. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku 127/2 ost. pl. o vým��e cca 
65 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
5. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxo odprodej pozemk� parc. �. 239/1 o vým��e 330 m2 a 
parc. �. 240/2 o vým��e 62 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.3. 
  
6. žádosti spole�nosti ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. o odprodej �ásti pozemku 
parc. �.  419/3 ost. pl. o vým��e 53 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.4. 
 
7. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.  �. 111 
zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc za ú�elem obslužnosti a 
p�ístupnosti sousedící nemovitosti dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
8. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 653 zahrada o 
vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
9. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 96/1 orná p�da o 
vým��e   1 553 m2, parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2, vše v k. ú. Nové Sady, obec 
Olomouc za ú�elem výstavby bytového domu dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
10. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 137 orná p�da     
o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 39 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouvy na pozemky parc. �. 230/1 o vým��e 4 460 m2 a parc. �. 
230/2 o vým��e 2 500 m2, vše orná p�da v k. ú. Mutkov, obec Mutkov s panem  
xxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 50,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
11. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje p�edložit RMO souhrnnou informaci o plánované podob� trasy 
Severního spoje dle d�vodové zprávy bod �. 2.6.  
T: 18. 12. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. revokuje 
�ást usnesení Rady m�sta ze dne 12. 6. 2007, kdy bylo schváleno 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 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, p�i�emž v�cného b�emeno m�lo 
být z�ízeno úplatn�, a úhrada provedena formou jednorázové úplaty, jež by byla 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  
a 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 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 stavby, kdy v�cné 
b�emeno bude z�ízeno bezúplatn� a na dobu neur�itou. To vše dle bodu 1 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování kanalizace a práva 
vstupu a vjezdu k pozemk�m parcela �. 757/7 ostatní plocha, ostatní  komunikace  a parcela 
�. 762/3 vodní plocha, koryto vodního toku p�irozené nebo upravené, oba v katastrálním 
území Chomoutov, obci Olomouc a ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy v�cné 
b�emeno bude z�izováno bezúplatn� a na dobu neur�itou. To vše dle bodu 2 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování kanalizace a práva 
vstupu a vjezdu k pozemku parcela �. 756/20 orná p�da v katastrálním území Chomoutov, 
obci Olomouc a ve výlu�ném vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx , kdy v�cné b�emeno bude 
z�izováno bezúplatn� a na dobu neur�itou. To vše dle bodu 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování p�íjezdové 
komunikace a kanalizace a práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jejím provozem, opravami, 
údržbou zm�nami nebo odstran�ním k pozemku parcela �. 776/4 ostatní plocha, silnice v 
katastrálním území Chomoutov, obec Olomouc a ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
kdy v�cné b�emeno bude z�izováno na dobu neur�itou a úplatn� za jednorázovou úhradu ve 
výši 10. 000,- K�. To vše dle bodu 4 p�edložené d�vodové zprávy. 
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6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování kanalizace a práva 
vstupu a vjezdu v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou zm�nami nebo 
odstran�ním k pozemk�m parcela �. 711 ostatní plocha, jiná plocha a parcela �. 773 vodní 
plocha, koryto vodního toku p�irozené nebo upravené, oba v katastrálním území Chomoutov, 
obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Povodí Moravy, s. p. V�cné b�emeno 
bude z�izováno na dobu neur�itou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- K� + DPH. To 
vše dle bodu 5 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 749 - zahájení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Dodávka telekomunika�ních služeb – 
mobilní hlasové a datové služby“ archivní �íslo 749. 
 
2. pov��uje 
nám�stka primátora Ji�ího Martináka k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2 dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 68 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
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P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 + dodatek �. 1 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A v�etn� 
dodatku �. 1 a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást A v�etn� dodatku �. 1 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle 
p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
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 - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Návrh na za�azení do soupisu nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí �ástky dle d�vodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
8 Objednávky ve�ejných služeb u akciových spole�nostní v roce 

2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Parkovišt� Hynaisova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc.�. 868/12 ost.pl.  o vým��e 2980 m2, 
parc.�. 868/13 ost.pl. o vým��e 1509 m2, parc.�. 866/6 osl.pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 
866/7 ost.pl. o vým��e 20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemek parc.�. 73/13 
ost.pl. o vým��e 142 m2 v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc za ú�elem vybudování 
polyfunk�ního parkovacího objektu v�etn� úprav bezprost�edního okolí za podmínek dle 
upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Žádosti o zm�ny projekt� v sociální oblasti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu projekt� „Domov sv. Norberta“ a „Centrum denních služeb“ realizované organizací 
�eskomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek dle p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�nu projektu „Podpora �innosti Svazu diabetik� �R v Olomouci“ realizované organizací 
Svaz diabetik� �R dle p�edložené d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 Následná kontrola ZOO Olomouc 
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: 9. 
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12 ZOO Olomouc - pavilon lidoop� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ípravou projektu ZOO Olomouc - informa�ní centrum a pavilon lidoop� pro podání 
žádosti do 1. výzvy Regionálního opera�ního programu St�ední Morava  
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
13 Dotace Webové stránky B2B 
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 Webové stránky Business 
To Business, �. zvláštního ú�tu 120184-1801731369/0800, po dobu 10 let dle bodu 3.3 
d�vodové zprávy 
T: listopad 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Webové stránky 
Business To Business po dobu 10 let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: listopad 2007 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
4. ukládá 
zrušit zvláštní ú�et projektu �.120184-1801731369/0800 a zapojit dotaci do rozpo�tu m�sta 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
14 Pod�brady - Chomoutov - cyklostezka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením projek�ních prací na projektové dokumentaci dle d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru investic za�adit do návrhu plánu roku 2008 náklady na zpracování projektové 
dokumentace a realizaci akce v�etn� náklad� spojených s majetkoprávními kroky 
T: leden 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
15 Monitoring památky UNESCO za rok 2006 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
D�vodovou zprávu obsahující informaci o zpráv� o pr�b�žném monitoringu památky 
UNESCO za rok 2006 zpracované NPÚ v Olomouci 
 
2. ukládá 
ve smyslu d�vodové zprávy zaslat NPÚ v Olomouci písemné vyjád�ení ke zpráv�                   
o monitoringu památky UNESCO za rok 2006 
T: 30. 10. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 15. 
 
 
 
16 P�ísp�vky v oblasti využití volného �asu d�tí a mládeže a 

nespecifikované akce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
se zm�nou ú�elu využití p�ísp�vku dle bodu 1. d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zm�nou ú�elu využití p�ísp�vku dle bodu 2. d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
p�ísp�vky dle bodu 3. a  4. d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
5. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 30. 10. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí p�ísp�vk� v souladu s Pravidly pro poskytování ve�ejné 
finan�ní podpory z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouc 
T: 30. 10. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
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P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
17 OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce o místním poplatku za provoz 
systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních 
odpad� se stanovením místního poplatku ve výši K� 492,-- pro rok 2008 
 
3. ukládá 
p�edložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
odboru informatiky vyhotovit elektronický formulá� pro podávání oznámení o hromadné 
platb�, prov��it možnost provést platbu platební kartou p�es Internet 
T: prosinec 2007 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 Organiza�ní záležitosti - "Vnit�ní p�edpis o používání 

služebních motorových vozidel Magistrátu m�sta Olomouce" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnit�ní p�edpis o používání služebních motorových vozidel Magistrátu m�sta Olomouce" dle 
p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 11. 2007 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18. 
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19 Petice ob�an� - Dolní Hej�ínská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
odboru majetkoprávnímu p�edložit na další jednání RMO žádosti o odprodej pozemk� parc. 
�. 50, 51 a 54 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc. 
T: 30. 10. 2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
2. ukládá 
nám�stkyni Han� Tesa�ové odpov�d�t petent�m dle d�vodové zprávy 
T: 30. 10. 2007 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
20 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 p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 20. 
 
 
 
21 Odborné komise RMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
tajemníka odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
tajemníka odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 30. 10. 2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 21. 
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22 Kultura - p�ísp�vky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vku dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Zm�ny ve složení KM� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�leny KM� dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�leny KM� dle upravené d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedy a nové �leny p�íslušných KM�  
T: 30. 10. 2007 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
24 Pojmenování ulic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit navržený název ulice dle d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
navržený název ulice 
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P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
25 Zahrani�ní služební cesta - Pécs 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
26 Zpráva ze zahrani�ní služební cesty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
27 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: 27. 
 
 
 
28 R�zné 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu dle d�vodové zprávy 
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P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 
 
 
29 Zahrani�ní služební cesta - zm�na 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s ú�astí �lena ZMO p. Radima Schuberta na zahrani�ní služební cest� do Veenendaalu 
(místo RNDr. Jana Holpucha) dle ústní d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., �len rady m�sta 
Bod programu: 29. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný 
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


