
 

USNESENÍ 
 

z 34. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 27. 11. 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 RMO a ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
- informace o pln�ní usnesení RMO k termínu pln�ní 27. 11. 2007 dle upravené �ásti A) 
d�vodové zprávy 
- informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle upravené �ásti A) d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
- vzít na v�domí informace o pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- prodloužit termíny pln�ní usnesení ZMO dle �ásti B) d�vodové zprávy 
 
4. vypouští ze sledování 
- bod 15 �ást 3 usnesení RMO ze dne 21.12.2004, týkající se parkování v centru 
- bod 42 �ást 9 usnesení RMO ze dne 17.4.2007, týkající se projektu Bezbariérová Olomouc 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1.   zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 207/14 orná p�da o vým��e 366 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1.  
 
2.  zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 84,68 m2 a 29,70 m2 ve 4. NP v objektu 
Dolní nám�stí �. o. 38, �. p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e 671 m2        
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc Sdružení Podané ruce, o. s. – prodloužení doby 
nájmu dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
3.   p�e�azení pozemku parc. �. 917 o vým��e 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc                
v katalogu pozemk� pro bydlení z kategorie C (pronájem s následným odprodejem 
spole�nosti, která se zabývá výstavbou bytových dom� a byt� a následn� je prodá fyzickým 
osobám) do kategorie A (pronájem s následným odprodejem fyzické osob� za ú�elem 
postavení rodinného domu) dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
4.  zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 917 o vým��e 492 m2 v k. ú. 
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Lošov, obec Olomouc za ú�elem  výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
 
5.  zám�r odprodat pozemek parc. �. 29/4 zahrada o vým��e 79 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
6.   zám�r odprodat pozemek parc. �. 1872/1 ost. pl. o vým��e 219 m2 v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.6.  
 
7.   zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 103/6 ost. pl. o vým��e 449 m2 a �ást parc. �. 
202/1 ost. pl. o vým��e 78 m2, vše v k. ú. B�lidla, obec Olomouc  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.7.  
 
8.   zám�r odprodat spoluvlastnický podíl ideální 1/2 pozemku parc. �. 1974/3 ost. pl. o 
vým��e 1 030 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Alkona Invest CZ a. 
s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
9.   zám�r odprodat pozemek  parc. �. 255 zahrada o vým��e 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
10.  zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 98/2 zahrada o vým��e 115 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
11.   zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 93/20 ost. pl. o vým��e 13 m2 v k. ú. Olomouc 
- m�sto, obec Olomouc spole�nosti STAVPAG s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
12.   zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 481/1 ost. pl. o vým��e 50 m2    
v k. ú. Povel, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.12. 
 
13.   odpušt�ní nájemného za rok 2006 a 2007 manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pronájem �ásti pozemku parc. �. 481/1 ost. pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
14.   zám�r odprodat pozemek parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc Muzeu um�ní Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
15.   uzav�ení dodatku smlouvy o nájmu �. MAJ-EM-NS-Z/96//2001/Ge u pronájmu �ásti 
pozemku parc. �. 319/4 ostatní plocha o vým��e 280 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
16.   poskytnutí jako výp�j�ky �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 �. 2.6. 
 
17.   uzav�ení smlouvy o budoucí výp�j�ce na �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 s Olomoucký  krajem dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
18.   poskytnutí jako výp�j�ky pozemk� parc. �. 933/2 trvalý travní porost o vým��e 859 m2 a 
parc. �. 935 ost. pl. o vým��e 1 894 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc Základní škole a 
Mate�ské škole Olomouc, Svatoplukova 11, p�ísp�vková organizace za ú�elem výchovn� 
vzd�lávací �innosti k venkovnímu pobytu žák� a d�tí organizace dle d�vodové zprávy bod �. 
2.7. 
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19.  pronájem �ásti pozemku parc. �. 1940  ostatní plocha o vým��e 80 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
20.   pronájem pozemku parc. �. 338/7 zahrada o vým��e 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
21.   pronájem �ásti pozemku parc. �. 1296/1 ostatní plocha o vým��e 168 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
22.   pronájem �ásti pozemku parc.  �.  200/1 ost. pl. o vým��e 182 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.11. 
 
23.   pronájem �ásti pozemku parc. �. 7/2 zahrada o vým��e 127 m2 v k. ú. Nový Sv�t           
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
24.   pronájem �ásti pozemku  parc. �. 573 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Radíkov                  
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
25.   pronájem  pozemk� 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
26.   pronájem �ásti pozemku parc. �.  1080 ost. pl. o vým��e 1 m2 a �ásti pozemku parc.  �. 
907/7 ost. pl. o vým��e 1 m2, vše v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti  SECOM 
LTD spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
27.   pronájem �ásti pozemku parc. �.  1929/4 ost. pl. o vým��e 9 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
28.  úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky i na pozemku parc. �. 328/26 ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. (rozší�ení pozemk� dot�ených z�ízením v�cného 
b�emene) a navýšení jednorázové úhrady za z�ízení v�cného b�emene dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.17. 
 
29.  uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky i na pozemku parc. �. 328/26 ost. pl. v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a. s. (rozší�ení pozemk� 
dot�ených z�ízením v�cného b�emene) dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
30.   bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení VN  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 �. 2.18. 
 
31.  uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN 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 �. 2.18. 
 
32.  úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kanaliza�ního 
sb�ra�e deš�ových vod na pozemcích parc. �. 649,parc. �. 1039, parc. �. 1231/1, vše ost. pl. 
a na pozemcích parc.�. 932/1, parc. �. 950/1, vše orná p�da, vše v k. ú. Nemilany,obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti VGP Park Olomouc a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2. 19. 
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33.  uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kanaliza�ního sb�ra�e deš�ových vod na pozemcích parc. �. 649, 
parc. �. 1039, parc. �. 1231/1, vše ost. pl. a na pozemcích parc. �. 932/1, parc. �. 950/1, vše 
orná p�da, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti VGP Park Olomouc 
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2. 19. 
 
34.   úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování splaškové 
kanalizace na pozemku parc. �. 1204/10 ost. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a na 
pozemku parc. �. 667/2 ost. pl. v. k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti VGP Park Olomouc a. s. ve prosp�ch spole�nosti VGP Park Olomouc a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2. 19. 
 
35.  uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemku parc. �. 1204/10 ost. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc a na pozemku parc. �. 667/2 ost. pl. v. k. ú. Nové Sady                   
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti VGP Park Olomouc a. s. ve prosp�ch 
spole�nosti VGP Park Olomouc a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2. 19. 
 
36.   zám�r pronajmout nebytové prostory – podzemní nebytové prostory o vým��e 307 m2    
a suterénní nebytové prostory o vým��e 36 m2 v dom� �. p. 856 na pozemku parc. �. st. 181 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 653 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti 
Euroclub Morava s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
37.  posunutí termínu ú�innosti dodatku �. 5 ke smlouv� o nájmu ze dne 9. 2. 2004 na 
nebytové prostory o vým��e 731,14 m2 v objektu Horní nám�stí �. o. 21, �. p. 433 na 
pozemku parc. �. st. 372 o vým��e 1035 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc od        
15. 12. 2007 dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
38.  uzav�ení smlouvy o umíst�ní za�ízení – rozvod� telekomunika�ní sít� se spole�ností 
OPTINET, s.r.o., na st�eše domu Politických v�z�� �.or. 2, �.p. 359, v k.ú. Olomouc – 
Ne�edín, obec Olomouc za stanovených podmínek, na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní 
výpov�dní lh�tou dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
39.   pronájem nebytového prostoru o vým��e 70,70 m2 jako ateliér v 1.PP domu t�. 
Spojenc� 14 na parc �. 1039 v k.ú. Olomouc-m�sto,obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx – 
zm�na subjektu na stran� nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 3.7. 
 
40.   pronájem �ásti pozemku parc. �. 451/33 ost. pl. o vým��e 10 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
41.  nájemné za pronájem ve�ejných vodovod� a kanalizací na r. 2008 ve výši 86.080.000,- 
K�  bez DPH dle d�vodové zprávy bod �. 5.1.  
 
42.  uzav�ení dodatku �. 2 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/11/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �. 5.2.  
 
43.   uzav�ení  darovací smlouvy na investi�ní akci „Ulice Josefa Beka – bytové domy 
Topolovka – vegeta�ní úpravy“, mezi spole�ností PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o. jako  
dárcem a statutárním m�stem Olomouc jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
44.   uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/7/2005/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Ing. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem  dle d�vodové zprávy bod �. 5.4.  
 
45.   uzav�ení  darovací smlouvy na stavby „Rodinné domy Olomouc – Nový Sv�t“ -  �ást 
komunikace a „N.P.B. III. Etapa“ – �ást ve�ejné osv�tlení, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
dárcem a statutárním m�stem Olomouc jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
46.  uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Logistický 
areál Olomouc - Nemilany“ �ást p�ipojení plánovaného parkovišt� a zastávky, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností  VGP Park 
Olomouc, a.s.  jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.6. 
 
2. souhlasí 
1.    s p�edb�žným zám�rem pronajmout pozemky  parc. �. 3049/1, parc. �. 3049/3, vše lesní 
pozemek a parc. �. 3260 ost. pl., vše v k. ú. Huzová, obec Huzová a pozemk� parc. �. 387/2, 
parc. �. 409/1, parc. �. 452/2, vše lesní pozemek a parc. �. 1045 ost. pl., vše v k. ú. Arnoltice 
u Huzové, obec Huzová spole�nosti e3 v�trná energie s.r.o. s tím, že vým�ra pozemk� 
vyplyne z následujících jednání s žadatelem dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2.    se skon�ením nájemní smlouvy a ze zrušením závazku dohodou ke  dni 30. 11. 2007 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
3.   s provedením oprav dle d�vodové zprávy v objektu Gymnázium Olomouc, �ajkovského 
9, �. p. 68 na pozemku parc. �. st. 1367 zast. pl. a nádvo�í v o vým��e 3719 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve výši 144 516,- K� v�etn� DPH a nevyhovuje žádosti Gymnázia 
Olomouc, �ajkovského 9 o ud�lení souhlasu s odpo�tem náklad� ve výši 144 516,- K� 
v�etn� DPH z nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
4.  s uzav�ením podnájemní smlouvy nájemce Centra pro zdravotn� postižené Olomouckého 
kraje s podnájemcem Národní radou osob se zdravotním postižením �eské republiky od 
1.11.2007 na dobu neur�itou, v nebytových prostorech o vým��e 34,87 m2 v dom� 
Slovenská �.or. 5, �.pop. 587, 594 na pozemku parc.�. 7/1, 7/2 ost.pl. v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
 
5.   s provedením stavebních úprav spole�ností NANOMAT, s.r.o., a Podnikatelským 
inkubátorem Univerzity Palackého v Olomouci v nebytových prostorách - místnosti �. 107 a    
v objektu Podnikatelského inkubátoru Univerzity Palackého v Olomouci na ulici Šlechtitel� 
�.o. 21, �.p. 813, na pozemku parc.�. st. 1721/63 zast.pl. a nádv. v k.ú. Holice, obec 
Olomouc, v p�edpokládané výši 1.146.174,- K� v�etn� DPH a 1.553.314,50 K� v�etn� DPH s 
tím, že po doložení a odsouhlasení faktur budou náklady za technické zhodnocení p�edm�tu 
nájmu odepisovat nájemce a podnájemce ve svém ú�etnictví dle d�vodové zprávy bod �. 
3.6. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1.    spole�nosti HOPR TRADE CZ, s. r. o. o pronájem �ásti pozemku parc. �. 346/3 ost. pl. o 
vým��e 911 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2.  
 
2.    spole�nosti Euroclub Morava s. r. o o úpravu smluvních podmínek dle d�vodové zprávy 
bod �. 3.1. 
 
3.    spole�nosti RK Invest, s. r. o. o zm�nu smluvních podmínek dle d�vodové zprávy u 
nájmu nebytových prostor o vým��e 731,14 m2 v objektu Horní nám�stí �. o. 21, �. p. 433 na 
pozemku parc. �. st. 372 o vým��e 1035 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc (Kavárna 
Opera) dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
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4. revokuje 
1.  usnesení RMO ze dne 16. 10. 2006 bod programu 2, bod I. 6 ve v�ci schválení zve�ejn�ní 
úplatného pronájmu s následným odprodejem �ásti pozemku parc. �. 207/14 orná p�da o 
vým��e 150 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc p�edem ur�eným zájemc�m paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.1.  
 
2.   usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007 bod programu 2, bod 1.2. ve v�ci schválení zám�ru  
pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc Muzeu um�ní Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
3.  usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007 bod programu 2, bod 4.10. ve v�ci schválení pronájmu 
pozemku parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
Muzeu um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
4.   usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007 bod programu 2, bod 4.10. ve v�ci doporu�ení ZMO 
schválit uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 459 ost. pl.              
o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc s Muzeem um�ní Olomouc, státní 
p�ísp�vková organizace p�i kupní cen� ve výši 5 010,- K�/m2 + náklady 4 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
5.  usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.10. ve v�ci schválení 
bezúplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN 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 �. 2.18. 
 
6.   usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.10. ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a 
provozování kabelového vedení NN 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 �. 2.18. 
 
5. vyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení  nájmu u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 
153/1 zahrada o vým��e 150 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.3. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1.   uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 451/33 ost. pl. o 
vým��e 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc se Stavebním  bytovým družstvem Olomouc p�i 
kupní cen� ve výši  900,- K�/m2, + náklady ve výši 2 856,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.2. 
 
2.   odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/8 ost. pl. o vým��e 362 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 419 920,- K� + náklady ve výši 
4 808,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
3.   odprodej �ásti pozemku parc. �.  913/8 ost. pl. o vým��e 750 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti DENEINVEST s. r. o. za kupní cenu 870 000,- K� + náklady ve výši      
4 808,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
4.   odprodej pozemku parc. �. 63/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- K� + náklady 1 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
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5.   odprodej pozemku parc. �. 168 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 116 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 480,- K�/m2 + náklady ve výši    2 
000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
6.   odprodej pozemku parc. �. 629/32  zahrada o vým��e 60 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 57.000,-  K� + náklady 
ve výši 2.000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
7.   odprodej �ásti pozemku parc. �. 536/1 ost. pl. o vým��e 74 m2 (dle GP parc. �. 536/32 díl 
„b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti  STAFOS spol. s r. o. za kupní cenu ve výši     
74 000,- K� + náklady ve výši 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
8.   rozší�ení p�edm�tu bezúplatného p�evodu objektu �p. 1175 ob�. vyb. s pozemkem parc. 
�. st. 1966 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1176 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 
1965 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1161 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1967 
zast. pl. o vým��e 399 m2 a pozemk� parc. �. 346/1 ost. pl. o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 
349/2 ost. pl. o vým��e 293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc o jejich sou�ástí a 
p�íslušenství dle d�vodové zprávy z vlastnictví �R - Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 70/1 zahrada o vým��e 
cca 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1.   usnesení ZMO dne 12. 10. 2007 bod programu 3, bod 29. ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc s Muzeem um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace 
p�i kupní cen� ve výši 5 010,- K�/m2 + náklady 4 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
2.   usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 56 ve v�ci darování �ásti 
pozemku parc. �. st. 902/1 zast. pl. o vým��e 2 m2 a �ásti pozemku parc. �. 235/24 orná 
p�da o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti STAFOS 
spol. s r. o. statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Nešverova  1 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
revokovat své p�vodní usnesení ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 5, a schválit prodej 
nebytové jednotky �. 693/20 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  10687/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti  10687/63880  na pozemku parc. �. st. 882,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. 
ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci spole�nosti MORAVSKÉ REÁLNÉ 
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GYMNÁZIUM spol. s r. o. Olomouc, za kupní cenu ve výši 5.000.000,- K�, z toho za jednotku  
4.293.294,- K�, za pozemek 634.056,- K�, náklady 72.650,- K�, a  za podmínky p�edkupního 
práva na tuto nemovitost po dobu 15 let za  kupní cenu 5.000.000,- K� statutárnímu m�stu 
Olomouc dle upravené d�vodové zprávy bod 2. 1. 
 
3. bere na v�domí 
stížnost obyvatel domu Nešverova 1 dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti obyvatel domu Nešverova 1 o revokaci prodeje podíl� domu Nešverova 1 
spole�nosti MORAVSKÉ REÁLNÉ GYMNÁZIUM spol. s r. o. Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o 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.�.  420/6 orná p�da v k.ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 4126 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu dle 
znaleckého posudku vyhotoveného ke dni uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene. 
Smlouva o z�ízení v�cného b�emene bude uzav�ena do 2 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� 
budoucí. To vše dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce ze dne 14. 5. 2007, bod 5.1, �ást 5, ve v�ci 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 420/6 orná p�da o vým��e 8484 m2 v k.ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 4126 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 
394.590,-K�, dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 764 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb.  zadání ve�ejné zakázky s „Nákup 
osobního vozidla “ archivní �íslo 764 uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém v 
d�vodové zpráv�. 
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2. vylu�uje 
1) v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, jehož nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
2) v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 758 - zrušení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona �. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího �ízení na 
ve�ejnou zakázku s názvem „Ul. 1. máje a 8. kv�tna – rekonstrukce“ archivní �íslo 758. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
Okresní �editelství policie �R Olomouc, U Letišt� 6, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U letišt� 6, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 a) 
      b) na 2 roky s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
     c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 c)   
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 d)         
      
2. s p�echodem nájmu: 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
8 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
nevyhov�t žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemku  parc. �. st. 187, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 433 m2, pozemku parc. �. 602/2, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 196 m2, a �ásti pozemku parc. �. st. 602/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 88 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, z d�vodu uzav�ené nájemní smlouvy 
s p�edkupním právem pro nájemce p�edm�tných pozemk� do 31. 12. 2024 dle d�vodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 364/9, zahrada, o vým��e 1.141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� Dvo�ákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice, za kupní cenu 
celkem 677.900,- K�, z toho pozemek 675.400,- K� a náklady 2.500,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 824 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� bytových jednotek Olomouc, Velkomoravská 12, za kupní 
cenu celkem 218.411,- K�, z toho pozemek 215.711,- K� a náklady 2.700,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 418/7, zahrada, o vým��e 220 m2, a pozemku parc. �. 414/36, 
zahrada, o vým��e 610 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� 
jednotek dom� �. 926/927 Neumannova 5 a 7, Olomouc-Hodolany, za kupní cenu celkem 
524.315,- K�, z toho pozemek �. 418/7 za 136.400,- K�, pozemek �. 414/36 za 378.200,- K�, 
venkovní úpravy 1.975,- K�, trvalé porosty 4.765,- K� a náklady 2.975,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 1.4. 
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6. schvaluje 
uzav�ení dohody o ukon�ení stávající nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. �. st. 387/2, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, mezi statutárním m�stem 
Olomouc, jako pronajímatelem, a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemci dle 
d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 387/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 387 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 58.480,- K�, z toho pozemek 55.980,- K� 
a náklady 2.500,- K�, a to ideální jednu t�etinu panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 19.796,50 K� a ideální dv� t�etiny paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
38.683,50 K� dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 387/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 71 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, sle�n� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 12.440,- 
K�, z toho pozemek  9.940,- K� a náklady 2.500,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 577, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, spoluvlastník�m domu Hálkova 13, za kupní cenu celkem 73.928,- 
K�, z toho pozemek  70.928,- K� a náklady 3.000,- K�,  
a to xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 9491/104084 za 6.742,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 9878/104084 za 7.016,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
9318/104084 za 6.619,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 7417/104084 za 5.268,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 7216/104084 za 5.125,- K�, xxxxxxxxxxxxxx podíl 9968/104084 
za 7.080,- K�, xxxxxxxxxxxxxxx podíl 7900/104084 za 5.611,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 7405/8706 za 5.259,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 10408/104084 za 7.393,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 7502/104084 za 5.328,- K�, xxxxxxxxxxxxxxx podíl 6998 za 
4.971,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 5663/104084 za 4.022,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 49201040/84 za 3.495,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
10. schvaluje 
uzav�ení dohody o ukon�ení stávající nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. �. st. 1403, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 629 m2, a pozemku parc. �. 1404, zahrada, o vým��e 
124 m2, ve v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním m�stem Olomouc, 
jako pronajímatelem, a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemci dle d�vodové 
zprávy bod 1.8. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 1403, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 629 m2, za kupní 
cenu 62.900,- K� a pozemku parc. �. 1404, zahrada, o vým��e 124 m2, za kupní cenu 
36.580,- K� a náklady 2.500,- K�, kupní cena celkem 101.980,- K�, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 41, zahrada, o vým��e 173 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek Peka�ská 490/11, za kupní cenu celkem 440.160,- 
K�, z toho pozemek 437.760,- K� a náklady 2.400,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, spoluvlastník�m domu t�. Spojenc� 10 za kupní cenu celkem 369.408,- K�, z toho 
pozemek  366.608,- K� a náklady 2.800,- K�,  
a to xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 444/8706 za 18.835,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 444/8706 za 
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18.835,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1157/8706 za 49.093,- K�, do 
SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 819/8706 za 34.751,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 753/8706 za 31.951,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 675/8706 za 28.641,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1232/8706 za 52.275,- K�, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 652/8706 za 27.666,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
1576/8706 za 66.872,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 522/8706 za 22.149,- 
K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 432/8706 za 18.330,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej garáží bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku 
parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m do podílového spoluvlastnictví každému jednu ideální 
�tvrtinu - St�edisku SOS pro vzájemnou pomoc ob�an� za kupní cenu 140.700,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K� (kupní cena celkem 
562.800,- K�, z toho stavba bez �p/�e za 486.784,- K�,  pozemek za 73.216,- K� a náklady 
2.800,- K�) dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení celého objektu garáží bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení celého objektu garáží bez �p/�e 
na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
17. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení garáže v objektu garáží bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
18. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení garáže v objektu garáží bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
19. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení garáže v objektu garáží bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
20. schvaluje 
z�ízení úplatného v�cného b�emene práva doživotního užívání garáže v objektu bez �p/�e 
garáží na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, a to garáže umíst�né jako druhé zprava p�i pohledu od ulice Za Poštou, ve 
prosp�ch manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 20 000,- K�, dle 
upravené d�vodové zprávy bod 1.11. 
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21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti Spole�enství vlastník� jednotek domu na ul. Víde�ská �. p. 1103, 1104, 1105 a na ul. 
Remešova �. p. 1106, 1107 v Olomouci, ve v�ci uzav�ení splátkového kalendá�e p�i prodeji 
pozemku parc. �. 105/47, ostatní plocha, o vým��e 1.387 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.12. 
 
22. schvaluje 
z�ízení bezúplatného v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy p�es �ást pozemku parc. �. st. 
107/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, jak je vyzna�eno 
GP �. 860-005/2006, ve prosp�ch vlastníka jednotky �. 484/1, �. 484/2, �. 484/3, �. 484/4, �. 
484/5, �. 484/6, �. 484/7, �. 484/8,  �. 484/9, �. 484/10, �. 484/11, vše v budov� �. p. 484 
(Vodární 1) stojící na pozemku parc. �. st. 107/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, s tím 
souvisejících podílech na spole�ných �ástech budovy �. p. 484 stojící na pozemku parc. �. 
st. 107/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, a s tím souvisejících podílech na pozemku parc. �. st. 
107/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 2.1. 
 
23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vyhov�t žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za 
bytovou  jednotku �. 112/8  v dom� �. 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, a schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 112/8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 376.369,- 
K�, jednotka za 252.531,- K�, pozemek za 111.406,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.2.  
 
24. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti všech nájemc� byt� domu Dolní nám�stí 26 – vyjma manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- ve v�ci snížení kupních cen za bytové jednotky v dom� �. 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 dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
25. schvaluje 
zrušení pracovní skupiny pro doporu�ení postupu a zp�sobu prodeje dom� dle d�vodové 
zprávy bod 2.3. 
 
26. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 858/3 v dom� �. p. 858 (Komenského 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 498/9756  na spole�ných �ástech domu �. p. 858   a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 498/9756 na pozemku parc. �. st. 154/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 59.762,- K�, z toho za jednotku 48.206,- K�, za pozemek 9.383,- K�, náklady 2.173,- 
K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve 
prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 59.762,- K�, a to po dobu 5ti 
let od uzav�ení kupní smlouvy, dle upravené d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
27. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 1023/5 v dom� �. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/26273  na spole�ných �ástech domu �. p. 1022, 
1023   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/26273 na pozemku parc. �. st. 1371, 
1372, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 81.949,- K�, z toho za jednotku 80.020,- 
K�, za pozemek 871,- K�, náklady 1.058,- K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle 
§ 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní 
cenu celkem 81.949,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle upravené 
d�vodové zprávy bod 3.2. 
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28. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 623/19 v dom� �. p. 623 (Rož�avská 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/13755  na spole�ných �ástech domu �. p. 623 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 914, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 97.908,- K�, z toho za jednotku 96.188,- K�, za pozemek 734,- K�, náklady 
1.986,- K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku 
ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 97.908,- K�, a to po dobu 
5ti let od uzav�ení kupní smlouvy,  dle upravené d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
29. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 420/22 v dom� �. p. 420 (Lužická 16) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 606/34177 na spole�ných �ástech domu �. p. 420   a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 606/35102 na pozemku parc. �. st. 533, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Povel,  obec Olomouc,  nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 31.848,- K�, 
z toho za jednotku 20.604,- K�, za pozemek 555,- K�, náklady 10.689,- K�, a za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 31.848,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní 
smlouvy,  dle upravené d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
30. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 672/4 v dom� �. p. 672, 673 (Rož�avská 16, 18) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na spole�ných �ástech domu �. p. 672, 673 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na pozemku parc. �. st. 936, 937, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupených jejich otcem panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 172.997,- K�, z toho za jednotku 170.676,- K�, za pozemek 1.223,- K�, náklady 
1.098,- K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku 
ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 172.997,- K�, a to po dobu 
5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
31. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 938/8 v dom� �. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 567/33798 na spole�ných �ástech domu �. p. 938, 939 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 567/33798  na pozemku parc. �. st. 1087, 1088, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 179.965,- K�, z toho za jednotku 176.412,- K�, za pozemek 2.204,- 
K�, náklady 1.349,- K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 
ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 
179.965,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle upravené d�vodové zprávy 
bod 3.6. 
 
32. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 317/6 v dom� �. p. 313, 314, 315. 316, 317 (Lazecká 61, 63, 65, 
67, 69) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 402/15472 na spole�ných �ástech domu �. p. 
313, 314, 315, 316, 317 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 402/15472  na pozemku 
parc. �. st. 364, 363, 362, 361, 360, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 90.614,- K�, z toho 
za jednotku 82.879,- K�, za pozemek 5.924,- K�, náklady 1.811,- K�, a za podmínky z�ízení 
p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta 
Olomouce za kupní cenu celkem 90.614,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, 
dle  upravené d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
33. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o zaplacení kupní ceny jednotky �. 1173/8 v dom� �. p. 
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1173, k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, formou notá�ské úschovy dle d�vodové zprávy 
bod 3.8. 
 
34. schvaluje 
uznání faktur dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2007 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle 
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 d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Rozpo�tové zm�ny - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástek dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí �ástek dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
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11 Návrh rozpo�tu SmOl na rok 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
a) obnovení krátkodobého úv�ru ve výši 30 mil. K� v roce 2008 u Komer�ní banky, a. s., se 
splatností 1 rok 
b) návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouc na rok 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
v�etn� všech p�íloh 
c) závazné ukazatele roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
d) p�enesení pravomoci Zastupitelstva m�sta Olomouce na Radu m�sta Olomouce 
schvalovat rozpo�tové zm�ny roku 2008 ve smyslu závazných ukazatel� 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 Návrh nové obecn� závazné vyhlášky o systému 

shromaž�ování, sb�ru, p�ípravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se stavebním 
odpadem na území m�sta Olomouce 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit návrh obecn� závazné vyhlášky ke schválení na ZMO 19.12.2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
13 Aktualizace Strategického plánu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se základním rámcem aktualizace Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko do úrovn� cíl� v�etn� návrhu garant� a zodpov�dných osob k 
jednotlivým cíl�m dle p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy 
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3. souhlasí 
s návrhem prioritních cíl� dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
 
4. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta Olomouce schválit základní rámec aktualizace Strategického plánu 
rozvoje m�sta Olomouce a mikroregionu Olomoucko  
 
5. ukládá 
p�edložit základní rámec aktualizace Strategického plánu ke schválení Zastupitelstvu m�sta 
Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
14 Dodatek po�ízení souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
dodatek po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle p�ílohy d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit na jednání ZMO dne 19.12. 2007 návrh dodatku po�ízení Souboru zm�n �. XIX 
ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu p�ílohy d�vodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
 
 
 
15 Vyú�tování dotace Rozvoj MHD v Olomouci 
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 Rozvoj MHD v Olomouci, 
�.zvláštního ú�tu 30189-1801731369/0800, po dobu 10 let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: 19. 12. 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
zajistit archivaci veškerých originál� dokument� souvisejících s ve�ejnými zakázkami 
vyhlašovanými v rámci realizace projektu Rozvoj MHD v Olomouci po dobu 10 let dle bodu 
3.3 d�vodové zprávy 
T: 19. 12. 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Rozvoj MHD v 
Olomouci po dobu 10 let dle bodu 3.3 d�vodové zprávy 
T: 19. 12. 2007 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
5. ukládá 
ihned zrušit zvláštní ú�et projektu �.30189-1801731369/0800 a zapojit dotaci do rozpo�tu 
m�sta 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
p�ipravit dodatek �.3 Smlouvy o nájmu dopravních prost�edk� se zm�nou �ísla ú�tu k 
zasílání nájemného dle bodu 2.3 d�vodové zprávy 
T: 19. 12. 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. ukládá 
zajistit pln�ní monitorovacích ukazatel� Vytvo�ení 8 hrubých pracovních míst a Zvýšení 
po�tu osob p�epravených ve�ejnou dopravou o 1% nejpozd�ji do 30.6.2008 dle bodu 3.1 
d�vodové zprávy 
T: �erven 2008 
O: �editel Dopravního podniku m�sta Olomouce, a.s. 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
16 Integrovaný plán rozvoje území 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup p�ípravy Integrovaného plánu rozvoje území dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
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17 Záležitosti kontrolního výboru  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Kontrola hospoda�ení za rok 2006 - H�bitovy m�sta Olomouce 
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: 14. 
 
 
 
19 Kontrola hospoda�ení s finan�ními prost�edky z rozpo�tu 

z�izovatele v roce 2006 u Fakultní základní školy Olomouc, 
Hálkova 4, p�ísp�vkové organizace 

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: 15. 
 
 
 
20 Kontrola pln�ní p�ijatých opat�ení u Moravské filharmonie 

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: 16. 
 
 
 
21 Smlouva o výp�j�ce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
podepsat smlouvy o výp�j�ce preferen�ního a informa�ního systému MHD 
T: 19. 12. 2007 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
22 Dodatek ke smlouv� s TSMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 19 ke Smlouv� o zabezpe�ení ve�ejn� prosp�šných služeb 
 
3. ukládá 
primátorovi m�sta podepsat Dodatek �. 19 
T: 11. 12. 2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
23 Plán SMV, a.s. r. 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zm�nou plánu roku 2007 dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zadáním výb�rového �ízení externí organizaci, po schválení plánu roku 2008, dle 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
24 Odpisy p�ísp�vkových organizací - škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
aktualizované odpisové plány p�ísp�vkových organizací - škol na rok 2007 dle p�ílohy 
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odpisy p�ísp�vkových organizací - škol za rok  2008 dle d�vodové zprávy a dle p�ílohy 
d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat �editele p�ísp�vkových organizací - škol o p�ijatém usnesení 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
25 Slou�ení p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, 

�ajkovského 14 A s p�ísp�vkovou organizací Mate�ská škola 
Olomouc, Michalské stromo�adí 11 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zrušením p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, �ajkovského 14 A                  
k 30.6.2008 dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se slou�ením Mate�ské školy Olomouc, �ajkovského 14 A s p�ísp�vkovou organizací 
Mate�ská škola Olomouc, Michalské stromo�adí k 1.7.2008  dle d�vodové zprávy s tím, že 
práva, povinnosti a závazky zrušené p�ísp�vkové organizace p�echázejí na p�ísp�vkovou 
organizaci Mate�ská škola Olomouc, Michalské stromo�adí 11 k uvedenému datu 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh na zrušení a následné slou�ení p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola 
Olomouc, �ajkovského 14 A s p�ísp�vkovou organizací Mate�ská škola Olomouc, Michalské 
stromo�adí 11 na jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: 19. 12. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
26 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 
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2. schvaluje 
p�ísp�vky v oblasti využití volného �asu d�tí a mládeže a nespecifikované akce dle p�ílohy 
d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o p�ijatém usnesení 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. 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 Olomouce 
T: 11. 12. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
27 Zimní stadión - smlouva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o nájmu zimního stadionu dle  p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned uzav�ít smlouvu ve smyslu bodu �. 2 tohoto usnesení  
T: 11. 12. 2007 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
28 Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ na rok 2007 - 

�erpání z�statku finan�ní rezervy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na �erpání finan�ních prost�edk� z nespecifikované rezervy dle bodu 2 d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpo�tovou zm�nu dle bodu 3 d�vodové zprávy 
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P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
29 P�ísp�vky - kultura - rezerva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vk� dle upravené d�vodové zprávy  
 
3. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny vyplývající z upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
30 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 na nejbližší zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
navržený název ulice 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
31 Smlouva - D�jiny m�sta - dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 8 ke smlouv� o poskytnutí finan�ního p�ísp�vku ze dne 9.2.2001 
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3. ukládá 
ihned uzav�ít smlouvu ve smyslu bodu 2 tohoto usnesení 
T: 11. 12. 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
32 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. revokuje 
bod �. 17, usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, týkající se OZV o poplatku za komunální 
odpad na rok 2008 
 
3. 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 - variantu A 
 
4. ukládá 
p�edložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
5. ukládá 
odboru informatiky vyhotovit elektronický formulá� pro podávání oznámení o hromadné 
platb�, prov��it možnost provést platbu platební kartou p�es internet 
T: 19. 12. 2007 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
33 P�j�ka ZŠ Heyrovského 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prominutí p�j�ky Základní škole Heyrovského 33, Olomouc ve výši K� 1.417.398,-- 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
uložit vedoucí odboru školství: Informovat o p�ijatém usnesení ZMO �editele ZŠ Heyrovského 
33, Olomouc. Termín: ihned 
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4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
uložit vedoucí odboru školství: Uzav�ít dodatek �. 5 ke smlouv� o p�j�ce ze dne 12. 3. 2003 
se ZŠ Heyrovského 33, Olomouc ve smyslu p�ijatého usnesení ZMO. Smluvn� zajistit, aby v 
p�ípad� budoucího vymožení pohledávky od Union banky, byl výnos poukázán ve prosp�ch 
SmOl. Termín: 31. 12. 2007 
 
5. ukládá 
p�edsedovi Finan�ního výboru ZMO p�edložit na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: finan�ní výbor 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
34 Na�ízení SmOl �. 9/2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
3. schvaluje 
vydání Na�ízení SmOl �. 9/2007, kterým se m�ní Na�ízení SmOl �. 8/2007, o placeném 
parkování v Olomouci 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru dopravy MmOl postupovat dle d�vodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Jednání jediného akcioná�e 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcioná�e akciových spole�ností Technické služby m�sta Olomouce, a. 
s., Dopravní podnik m�sta Olomouce, a. s., Výstavišt� Flora Olomouc, a. s. a Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. 
 
3. ukládá 
Martinu Novotnému, primátoru m�sta Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcioná�e p�i 
výkonu p�sobnosti valné hromady dle p�íloh d�vodové zprávy, a to v termínu do 11.12.2007 
T: 11. 12. 2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  



 26 

 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
36 Organiza�ní �ád Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie 

Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Organiza�ní �ád Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie Olomouc" dle p�edložené 
d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 12. 2007 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 
 
 
37 Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání ZMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 8. zasedání ZMO: na 19. 12. 2007 od 9.00 hodin 
- místo konání  8. zasedání ZMO: Magistrát m�sta Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
návrh programu 8. zasedání ZMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 35. 
 
 
 
38 Matrika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
povolit konání svatby mimo stanovený den, mimo ob�adní sí� 
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3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 
T: 11. 12. 2007 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 37. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


