
 
USNESENÍ 

 

z 3. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne  21. 11. 2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 11. 2006 dle části A) upravené 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A)  upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
4. vypouští ze sledování 
bod 29, část 5 usnesení RMO ze dne 11.9.2006, týkající se změny hraniční zastávky zóny 
71 ve směru na Velký Týnec 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 6/1 ostatní plocha o výměře 15 m2         
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc paní Jarmile Navrátilové dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
2. záměr úplatně pronajmout pozemek parc. č. 500/3  orná půda o výměře 11502 m2 v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
3. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 185/3 ostatní plocha o výměře 4 m2,       
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy 
bod 1.3. 
 
4. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Zlatě Štěpánkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
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5. záměr úplatně pronajmout části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 100 m2, 
parc. č. 846/1 ost. pl. o výměře 150 m2 a parc. č. 735/27 orná půda o výměře 60 m2, vše     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Janě Bačkové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
6. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Milanu Krátovi dle důvodové zprávy bod 
1.6. 
 
7. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc  manželům Miladě a Břetislavu Konupčíkovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
8. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní Silvii Uhříkové - rozšíření na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
9. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 498 m2         
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Ivaně Tesaříkovým dle důvodové 
zprávy bod 1.9. 
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 154 m2 (dle GP 
parc. č. 808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Stanislavu a Heleně 
Kubíkovým dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
11. záměr směnit pozemek parc. č. 802/2 trvalý travní porost o výměře 127 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana RNDr. Jiřího Dvořáka za část pozemku parc. 
č. 808 lesní pozemek o výměře 274 m2 (dle GP parc. č. 808/3) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
12. záměr směnit pozemek parc. č. 803/1 zahrada o výměře 361 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana Davida Erbena za část pozemku parc. č. 808 lesní 
pozemek o výměře 267 m2 (dle GP parc. č. 808/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc         
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
13. záměr směnit pozemek parc. č. 804/2 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní Anny Pořízkové a pana Zdeňka Maiera za část pozemku 
parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 224 m2 (dle GP parc. č. 808/5) v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
14. záměr odprodat část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 204 m2 (dle GP 
parc. č. 808/6) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Zdeňce Petzovým 
dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
15. záměr odprodat část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 140 m2 (dle GP 
parc. č. 808/7) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Janu a Jaroslavě Svobodovým 
dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
16. záměr odprodat část pozemku parc. č. 808 lesní pozemek o výměře 39 m2 (dle GP parc. 
č. 808/8) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Ottovi a Evě Neumannovým dle 
důvodové zprávy bod 1.10. 
 
17. záměr odprodat pozemek parc. č. 862/294 zast. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Ladislavu a Janě Deákovým za kupní cenu ve výši 260,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 1.11. 
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18. záměr bezúplatně převést pozemky pod komunikací II. třídy č. II/448 z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 
1.12. 
 
19. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v objektu na ulici 
Balbínova č. o. 7, 9, č. p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
20. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu Milanovi Hruškovi - lokalita č. 3 -              
tř. Svobody - prodej grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
21. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2, Balbínova č. o. 7, 9, 
č. p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1.15. 
 
22. záměr úplatně pronajmout garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2, Balbínova č. o. 7, 9, 
č. p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
určeného pro tělesně postižené občany dle důvodové zprávy bod 1.16. 
 
23. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor Masarykova č.o. 3, Olomouc o velikosti 
414,20 m2 společnosti Studio interier com s.r.o. dle důvodové zprávy bod 1.17 
 
24. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc a nebytový prostor o celkové výměře 84,31 m2 v objektu bydlení    
č. p. 149 na pozemku parc. č. 775 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu 
Pavlu Zacpalovi dle důvodové zprávy bod 1.19. 
 
25. záměr poskytnout jako výpůjčku rozestavěnou stavbu Podnikatelského inkubátoru CITT 
UP, včetně komunikací, parkovacích stání na části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda  
o výměře 3 969 m2 a inženýrských sítí, podle důvodové zprávy, vše v  k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 1.20. 
 
26. záměr poskytnout jako výpůčku část pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 3041 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod 1.20. 
 
27. záměr odprodat část objektu technické vybavenosti bez č. p. s částí pozemku parc. č. st. 
226/1 zast. pl. o výměře cca 200 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (kotelna Helsinská 8) 
paní Marii Zatloukalové dle důvodové zprávy bod 1.21. 
 
28. úplatný pronájem pozemku parc. č. 894/70 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 842 ostatní plocha o výměře 2 m2, části 
pozemku parc. č. 710/6 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
panu Antonínu Trnkovi za podmínky, že bude dodržena velikost informačních směrových 
tabulí 1,2 x 0,25 m dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
30. výpůjčku části pozemku 248/1 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Svatý Kopeček        
u Olomouce, obec Olomouc církevní charitativní organizaci Arcidiecézní charitě Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
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31. úplatný pronájem části konstrukce vstupu do podchodu na pozemku parc. č. 938/39 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Alekberu Iljasovovi dle důvodové 
zprávy bod 2.5. 
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. dle důvodové zprávy 
bod 2.8. 
 
33. úplatný pronájem pozemku parc. č. 741/3 orná půda o výměře 8832 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc občanskému sdružení Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod 
2.10. 
 
34. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1204/11 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc zájemci panu Ivanu Markovi dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
35. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1205/11 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu Ivanu Markovi dle důvodové zprávy bod 2.12. 
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 286 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc paní Jarmile Holišové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod 2.13. 
 
37. úplatný pronájem pozemku parc. č. 231 zast. pl. o výměře 139 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní Martě Buzašiové dle důvodové zprávy bod 2.14. 
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Miroslavě Rašťákové - rozšíření subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod 2.15. 
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN, NN na pozemcích parc. č. 270/1 ost. pl., parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 
ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod 2.18. 
 
40. záměr úplatně pronajmout a následně odprodat část  pozemku parc. č. 536/2 ost. pl.        
o výměře 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.20. 
 
41. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky kanalizace       
a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 247/1 trvalý travní porost v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch pana Ing. Víta Číhala dle důvodové zprávy bod 2.21. 
 
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelů VN   
a NN na pozemcích parc. č. 123/1, parc. č. 256/1, parc. č. 250/2, parc. č. 388/3, parc. č. 2/3, 
parc. č. 107, parc. č. 386/1, parc. č. 388/2, parc. č. 388/9 a parc. č. 388/8, vše ost. pl. v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod 2.27. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování datové 
přípojky na pozemcích parc. č. 1102/1 ost. pl. a parc. č. 1170/12 orná půda, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.        
za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod 2.28. 
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44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 171 m2 v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc paní Martině Bradáčové, panu Oldřichu Šulistovi a paní 
Miloslavě Černíkové (dle návrhu OKR) dle důvodové zprávy bod 2.29. 
 
45. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 193 m2 v k. ú. Holice       
u Olomouce, obec Olomouc manželům Mgr. Tomáši a MUDr. Ludmile Konečným dle 
důvodové zprávy bod 2.30. 
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 51 m2, kultury zahrada, v k.ú. 
Nová Ulice panu Štefanu Miklušovi dle důvodové zprávy bod 2.31. 
 
47. výpůjčku části pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům Karlu a Jindřišce Černohouzovým dle důvodové zprávy bod 2.32. 
 
48. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 525 zast. pl. a nádvoří o výměře 141 m2, 
pozemku parc. č. 933/1 orná půda o výměře 128 m2 a části pozemku parc. č. 933/14 
zahrada o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu Ing. Jiřímu Rakušanovi dle 
důvodové zprávy bod 2.33. 
 
49. úplatný pronájem nebytového prostoru Horní náměstí 11 o velikosti 209 m2 společnosti 
Pavlík group, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
50. úplatný pronájem garážového stání č. 12 o výměře 20,10 m2, Balbínova č. o. 3, 5, č. p. 
373 na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům 
Drahomírovi a Aleně Toncrovým dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
51. úplatný pronájem nebytového prostoru Masarykova tř. č. p. 736 (č. o. 19) o výměře   
32,50 m2 v 1. PP, stojící na pozemku parc. č. st. 1034/1 zast. pl a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc (nebytová jednotka 736/12) Ing. Oldřichu Bienovi dle důvodové zprávy 
bod 3.4. 
 
52. výběr nájemce nebytového prostoru o výměře 393,20 m2, Litovelská č. o. 1, č.p. 111     
na pozemku parc. č. st. 138/2 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (kino 
Lípa) mezi Ing. Miroslavem Němcem, občanským sdružením M-PLUS OLOMOUC, panem 
Martinem Plachým, občanským sdružením KINOART Olomouc, Ing. Katuší Zahradníčkovou 
- VOOR KUNST & TAAL, společností J. V. G. LIVEX spol. s r. o. a společností Outback       
s. r. o. formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 
760,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
53. pracovní skupinu na výběr kupujícího objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. 
st. 651 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc - HS V 
Křovinách (Jeremiášova) ve složení paní Tesařová, Bc. Petřík,  RNDr. Šnevajs, Mgr. Ing. 
Petr Konečný, Mgr. Vláčilová, Mgr. Major, pan Martinák dle důvodové zprávy bod 4.5. 
 
54. pracovní skupinu na výběr kupujícího objektu bez čp./če., tech. vyb.  s pozemkem parc. 
č. st. 1153/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc - HS 
Foerstrova (Dobnerova) ve složení paní Tesařová, Bc. Petřík,  RNDr. Šnevajs, Mgr. Ing. Petr 
Konečný, Mgr. Vláčilová, Mgr. Major, pan Martinák dle důvodové zprávy bod 4.6. 
 
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 608/33, parc. č. 608/25, parc. č. 608/23, parc. č. 608/21, parc. 
č. 608/20, parc. č. 608/18, parc. č. 608/17, parc. č. 121/5, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. 
č. 121/2, parc. č. 144/2, parc. č. 144/3, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 
1034, parc. č. 1036/1, parc. č. 1035, parc. č. 606/1, parc. č. 637/2, parc. č. 631/1, parc. č. 
238/5, parc. č. 185/4, parc. č. 561/6, parc. č. 559/3, parc. č. 1062/2, parc. č. 580/1, , parc. č. 
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557/1, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 590/3, parc. č. 263/5, parc. č. 257/12, parc. č. 
254/8, parc. č. 1062/1, parc. č. 1065/2, parc. č. 238/3, parc. č. 238/4, vše ost. pl. v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RADIOKOMUNIKACE a. s. dle důvodové 
zprávy bod 5.2. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikační sítě pro přenos kabelové televize, internetu a dalších telekomunikačních 
služeb na pozemcích parc. č. 414/30 m2 ost. pl. k. ú. Hodolany, parc. č. 526/1 ost. pl., parc 
č. 509/1 ost. pl. vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti FORCOM NET, 
s.r.o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod 5.3. 
 
57. uzavření dodatku č. 43 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí               
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod 5.4. 
 
58. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Prodloužení 
vodovodu a plynovodu pro novostavbu rodinného domu na parcelách 365/1 a 365/2, 
katastrální území Olomouc -Topolany“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a Pavlínou a Václavem Kříčkovými jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod 5.6. 
 
59. uzavření smlouvy o nájmu plynárenských zařízení na stavbu „Průmyslová zóna  
Olomouc - Šlechtitelů 1. Etapa - komunikační a energetický koridor SO 03 Plynovod“ mezi 
statutárním městem Olomouc jako pronajímatelem a Severomoravskou plynárenskou, a.s. 
Ostrava jako nájemcem dle důvodové zprávy bod 5.7.  
 
60. panu Aleši Malénkovi prominutí nájemného ve výši 1 968,- Kč dle důvodové zprávy bod 
5.9. 
 
61. odprodej nepotřebného movitého majetku společnosti BINAR, spol. s r. o. (současnému 
majiteli Salmova paláce) za částku 10.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 5.10. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti EUROGEMA CZ, a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 238/1 
ostatní plocha o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 238/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
2. společnosti Vodafone Czech Republic a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290 
ostatní plocha o výměře 120 m2 nebo části pozemku parc. č. 1400/2 zastavěná plocha          
a nádvoří o výměře 120 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
3. pana Tomáše Večeře o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 
14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
4. paní Mgr. Ivety Žouželkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/21 ostatní 
plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
5. paní Karly Taševské o revokaci usnesení RMO ze dne 7. 2. 2006, bod programu 8, bod III. 
7) ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 614 zahrada           
o výměře 30 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.16. 
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6. MUDr. Jaroslava Karhana a MUDr. Jany Karhanové o bezúplatné zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada           
o výměře 205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 713     
na pozemku parc. č. st. 883 zast. pl. a nádvoří,  pozemku parc. č. st. 883 zast. pl. a nádvoří, 
pozemku parc. č. 2/3 ost. pl.  a pozemku parc. č. 2/4 zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.17. 
 
7. PhDr. Kamily Holáskové PhD. o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 640 na pozemku parc. č. st. 884 zast. pl.   
a nádvoří, pozemku parc. č. st. 884 zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. 2/5 ost. pl., vše      
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.17. 
 
8. manželů Lubomíra a Lenky Kaštovských o bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada o výměře      
205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 649 na pozemku 
parc. č. st. 885 zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 885 zast. pl. a nádvoří a pozemku 
parc. č. 2/6 ost. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.17. 
 
9. manželů Jaroslava a Růženy Nezvalových o bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada o výměře      
205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 714 na pozemku 
parc. č. st. 886 zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 886 zast. pl. a nádvoří, pozemku 
parc. č. 2/7 ost. pl. a pozemku parc. č. 2/8 zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 2.17. 
 
10. paní Karly Taševské o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch nemovitosti rodinný dům č. p. 814 na pozemku parc. č. st. 1044 
zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1044 zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. 2/9 ost. 
pl., pozemku parc. č. 2/10 zahrada a pozemku parc. č. 28/2 orná půda, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.17. 
 
11. manželů Mgr. Radka a Blanky Čadových o bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada o výměře      
205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch nemovitosti rodinný dům č. p. 842 na 
pozemku parc. č. st. 1456 zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1456 zast. pl. a nádvoří, 
pozemku parc. č. 28/1 orná půda, pozemku parc. č. 28/4 orná půda a pozemku parc. č. 30 
zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.17. 
 
12. PaedDr. Aleny Příhodové o prodloužení termínu pro předložení pravomocného územního 
rozhodnutí a termínu pro podání žádosti o stavební povolení u úplatného pronájmu s 
následným odprodejem části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 530 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.20. 
 
13. pana Romana Vítka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha          
o výměře 13 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.37. 
 
14. společnosti pana Martina Lavruka a společnosti SALT - MEDICAMAX s. r. o. o úplatný 
pronájem objektu bez č.p. (objekt č. 2) s pozemkem parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře      
437 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1. 
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3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004, bod programu 2, bod II. A) 32) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu               
na pozemcích parc. č. 608/17 ostatní plocha o výměře 114 m2, parc. č. 608/20 ostatní 
plocha o výměře 161 m2, parc. č. 608/21 ostatní plocha o výměře 80 m2, parc. č. 608/23 
ostatní plocha o výměře 391 m2, parc. č. 608/33 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1062/2 ostatní plocha o výměře 3 426 m2, parc. č. 1065/2 
ostatní plocha o výměře 13 480 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti České radiokomunikace, a. s. Praha za podmínky bezplatného zapůjčení dvou 
vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy 
dle důvodové zprávy bod 5.2.   
 
2. usnesení RMO ze dne 17. 5. 2005, bod programu 2, bod II. A) 2) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu               
na pozemcích parc. č. 1034 o výměře 577 m2, v parc. č. 1035 o výměře 1 255 m2, parc. č. 
606/1 o výměře 2 329 m2, parc. č. 185/4 o výměře 753 m2, parc. č. 561/6 o výměře 286 m2, 
parc. č. 557/1 o výměře 9 300 m2, parc. č. 1062/1 o výměře 11 003 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti České radiokomunikace, a. s. Praha             
za podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras 
po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod 5.2.   
 
3. usnesení RMO ze dne 14. 6. 2005, bod programu 2, bod II. A) 17) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu               
na pozemku parc. č. 121/7 ost. pl. o výměře 17 005 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc         
ve prospěch společnosti České radiokomunikace, a. s. Praha za podmínky bezplatného 
zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 let ode dne 
podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod 5.2. 
 
4. usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006, bod programu 2, bod II. A) 18) ve věci  schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 121/2 o výměře 26952 m2, parc. č. 121/5 o výměře 2596 m2, 
parc. č. 121/6 o výměře 8106 m2, parc. č. 121/7 o výměře 17005 m2, parc. č. 144/2              
o výměře 12438 m2, parc. č. 144/3 o výměře 313 m2, parc. č. 608/18 o výměře 105 m2, 
parc. č. 608/25 o výměře 349 m2, parc. č. 612/28 o výměře 142 m2, vše ost. pl. v k.ú. 
Neředín, parc. č. 238/5 o výměře 822 m2, parc. č. 631/1 o výměře 26080 m2, parc. č. 637/2 
o výměře 1672 m2, parc. č. 1036/1 o výměře 12578 m2, vše ost. pl., parc. č. 1148 st. pl.        
o výměře 496 m2, parc. č. 254/8 o výměře 3812 m2, parc. č. 257/12 o výměře 3827 m2, 
parc. č. 263/5 o výměře 11216 m2, parc. č. 557/1 o výměře 9110 m2, parc. č. 559/3              
o výměře 22791 m2, parc. č. 580/1 o výměře 20536 m2, parc. č. 590/1 o výměře 8722 m2, 
parc. č. 590/2 o výměře 3454 m2, parc. č. 590/3 o výměře 8857 m2, parc. č. 1062/1        
o výměře 10782 m2, vše ost. pl., parc. č. 75/1 zahrada o výměře 756 m2, parc. č. 75/2 orná 
půda o výměře 438 m2, parc. č. 75/3 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 75/4 ost. pl.             
o výměře 154 m2, parc. č. 75/6 zahrada o výměře 770 m2, parc. č. 75/9 orná půda o výměře 
312 m2, parc. č. 75/10 orná půda o výměře 92 m2, parc. č. 185/3 o výměře 11031 m2, parc. 
č. 238/4 o výměře 2753 m2, parc. č. 1070 o výměře 5225 m2, parc. č. 1071/1 o výměře 
18450 m2, parc. č. 1072 o výměře 24097 m2,  parc. č. 635/1 o výměře1121 m2, parc. č. 
561/6 o výměře 287 m2, parc. č. 238/3 ost. pl. o výměře 417 m2 , vše ost. pl.  v k.ú. Nová 
Ulice ve prospěch společnosti RADIOKOMUNIKACE a. s. za jednorázovou úhradu ve výši  
23 840,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod 5.2.  
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5. část usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006, bod programu 2, bod II. A) 16 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikační sítě pro přenos kabelové televize, internetu a dalších telekomunikačních 
služeb na pozemcích parc. č. 441/30 ost. pl. o výměře 793 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, parc. č. 326/1 ost. pl. o výměře 5 593 m2 a parc. č. 509 ost. pl. o výměře 691 m2, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti FORCOM NET, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod 5.3. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. podmínky převodu pozemku parc. č. 719/5 ost. pl. o výměře 576 m2 v k.ú. Nové Sady       
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
2. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 500 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi společností LIPOSTAV, spol. s r. o., 
společností VCES REAL s. r. o. a manžely Danielem a Magdalenou Berkovými formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 240,- Kč/m2      
dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
3. odprodej pozemků parc. č. st. 2258/1 zast. pl. o výměře 319 m2 a parc. č. 375/5 ost. pl.     
o výměře 151 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Skanska DS a. s.           
za kupní cenu ve výši 237 385,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
4. nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k čistírně odpadních vod typu DČB 120 včetně 
krytu na pozemku parc. č. 535/1 ost. pl. v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, ze správy Střední školy, Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 4,            
do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem předmětného spoluvlastnického podílu dle důvodové zprávy bod 5.5. 
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc paní Magdě Škurkové za kupní cenu ve výši 65 522,- Kč dle důvodové zprávy     
bod 5.8. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Martina Lavruka, společnosti SALT - MEDICAMAX s. r. o., pana Milana 
Oračka, manželů Daniela a Ivy Hromádkových a manželů Mgr. Valerie a Daniela 
Navrátilových o odprodej objektu bez č. p. (objekt č. 2) s pozemkem  parc. č. st. 1384 zast. 
pl. o výměře 437 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
2. žádosti manželů Ing. Jana a Jany Kožených o revokaci části usnesení ZMO ze dne        
29. 6. 2004, bod programu 3, bod 23 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku 
parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/8) o výměře 787 m2  a pozemku parc. č. 1363 
zast. pl.    o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
5.1.  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 16 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 140 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní 
Magdě Škurkové za kupní cenu ve výši 65 522,- Kč dle důvodové zprávy bod 5.8. 
 
7. souhlasí 
1. s prodloužením termínu pro zprovoznění nebytového prostoru Masarykova č.o.3, Olomouc 
o velikosti 414,20 m2 k datu 31. 1. 2007 dle důvodové zprávy bod 1.17. 
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2. s instalací velkoplošných reklamních panelů na částech pozemků parc. č. 1051/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 385/7 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. 
č. 88/15 ostatní plocha o výměře 4 m2,  vše v k. ú. Povel, parc. č.776/1 orná půda  o výměře 
4 m2 v k. ú. Slavonín a parc. č. 98/2 zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, vše obec 
Olomouc dle smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení v Olomouci 
uzavřené s firmou euro AWK, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
3. s prodloužením termínu předložení pravomocného územního rozhodnutí do 1. 6. 2007     
při úplatném pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 84 zahrada o výměře      
79 m2 a parc. č. 88/22 zahrada o výměře 45 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc manželům 
Jiřímu a Jiřině Sittovým dle důvodové zprávy bod 2.19. 
 
4. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení a provozování kabelů VN a NN na pozemcích parc. č. 1065/2 
ost. pl. o výměře 13 480 m2, parc. č. 1066 ost. pl. o výměře 5 276 m2, parc. č. 247/1 ost. pl. 
o výměře 29 860 m2 a parc. č. st. 1250/1 zast. pl. o výměře 297 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.22. 
 
5. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 52/2 
trvalý travnatý porost o výměře 907 m2, parc. č. 52/3 o výměře 439 m2, parc. č. 605/2           
o výměře 3 560 m2, parc. č. 613 o výměře 34 369 m2, parc. č. 978/2 o výměře 439 m2, parc. 
č. 1036/1 o výměře 12 080 m2, parc. č. 1044 o výměře 200 m2, parc. č. 635/3 o výměře 573 
m2, parc. č. 1042 o výměře 1 832 m2, parc. č. 1036/5 o výměře 36 m2, parc. č. 1010/3         
o výměře 625, vše ost. pl. a parc. č. 967 zahrada o výměře 407 m2, vše v  k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.23. 
 
6. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení a provozování rozvodu NN na pozemcích parc. č. st. 64              
o výměře 2 179 m2, parc. č. st. 70 o výměře 510 m2, parc. č. st. 127 o výměře 825 m2, parc. 
č. st. 804 o výměře 144 m2, parc. č. st. 1170 o výměře 18 m2 a parc. č. st. 1551 o výměře 
440 m2, vše zast. pl. a parc. č. 46/2 o výměře 5 412 m2, parc. č. 51/3 o výměře 107 m2, 
parc. č. 51/4 o výměře 75 m2, parc. č. 51/7 o výměře 32 m2, parc. č. 52/1 o výměře 98 m2, 
parc. č. 52/4 o výměře 51 m2, parc. č. 52/5 o výměře 104 m2, parc. č. 52/8 o výměře 123 
m2, parc. č. 52/9 o výměře 112 m2, parc. č. 55/11 o výměře 58 m2, parc. č. 52/12 o výměře 
76 m2, parc. č. 52/13 o výměře 104 m2, parc. č. 53/1 o výměře 2 147 m2, parc. č. 202/2       
o výměře 392 m2, parc. č. 214/2 o výměře 250 m2, parc. č. 384/78 o výměře 3 676 m2, parc. 
č. 399/3 o výměře 719 m2, parc. č. 399/58 o výměře 1 721 m2, parc. č. 399/68 o výměře 570 
m2, parc. č. 399/77 o výměře 1 830 m2, parc. č. 399/78 o výměře 47 m2, parc. č. 399/76       
o výměře 1 788 m2, parc. č. 809/1 o výměře 4 335 m2, parc. č. 809/4 o výměře 937 m2, 
parc. č. 810/1 o výměře 3 677 m2, parc. č. 821/1 o výměře 4 872 m2, parc. č. 824/4              
o výměře 773 m2, parc. č. 824/29 o výměře 201 m2, parc. č. 824/73 o výměře 1 290 m2, vše 
ost. pl. a parc. č. 202/37 o výměře 41 m2, parc. č. 214/1 o výměře 108 m2, parc. č. 384/56    
o výměře 82 m2, parc. č. 384/66 o výměře 82 m2, parc. č. 399/35 o výměře 304 m2, parc. č. 
399/36 o výměře 461 m2, parc. č. 399/62 o výměře 402 m2, parc. č. 809/2 o výměře 299 m2 
a parc. č. 809/3 o výměře 308 m2, vše zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc                  
ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s.         
dle důvodové zprávy bod 2.24. 
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7. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahující právo uložení kabelů NN a rozpojovacích skříní na pozemcích parc. č.89/4 ost. pl. 
o výměře 9 939 m2 v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 101/1 zahrada o výměře 759 m2, parc. 
č. 374 zast. pl. o výměře 301 m2, parc. č. 101/66 ost. pl. o výměře 1 659 m2, parc. č. 101/61 
ost. pl. o výměře 1 011 m2, parc. č. 98/9 ost. pl. o výměře 1 386 m2, parc. č. 98/5 zahrada    
o výměře 602 m2, parc. č. 105/54 ost. pl. o výměře 5 841 m2, parc. č. 375 zast. pl. o výměře 
315 m2, parc. č. 101/16 ost. pl. o výměře 1 546 m2, parc. č. 104/7 ost. pl. o výměře 1 687 
m2, parc. č. 105/15 ost. pl. o výměře 1 723 m2, parc. č. 105/56 ost. pl. o výměře 1 713 m2, 
parc. č. 103/16 ost. pl. o výměře 1 796 m2, parc. č. 289 ost. pl. o výměře 2 521 m2, parc. č. 
105/75 zahrada o výměře 150 m2, parc. č. 105/60 ost. pl. o výměře  1 741 m2, parc. č. 
105/64 ost. pl. o výměře  2 840 m2, parc. č. 106/6 ost. pl. o výměře 1 280 m2, parc. č. 
104/11 ost. pl. o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lazce ze společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. Ostrava na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.25. 
 
8. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahující právo uložení kabelů NN a umístění osmi rozpojovacích skříní na pozemcích 
parc. č. 41 zast. pl. o výměře  461 m2, parc. č. 68/1zast. pl. o výměře 457 m2, parc. č. 209  
zast. pl. o výměře 450  m2, parc. č. 4/2 zahrada o výměře 55 m2, parc. č. 6 zahrada             
o výměře 151 m2, parc. č. 53/2 ost. pl. o výměře 2 073 m2, parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 
251 m2, parc. č. 50/2 zahrada o výměře 45 m2, parc. č. ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 
62/4 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 63/5 ost. pl. o výměře 214 m2, parc. č. 67/3 ost. pl.       
o výměře 2 146 m2, parc. č. 68/3 ost. pl. o výměře 1 182 m2, parc. č. 71/2 ost. pl. o výměře   
2 659 m2, parc. č. 71/4 zahrada o výměře 144 m2, parc. č. 72/3 zahrada o výměře 379 m2, 
parc. č. 75/3 zahrada o výměře 241 m2, parc. č. 78/22 ost. pl. o výměře 342 m2, parc. č. 
78/29 ost. pl. o výměře 133 m2, parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59 m2, parc. č. 247/25 
zahrada o výměře 456 m2, parc. č. 541/2 ost. pl. o výměře 4 434 m2, parc. č. 573/1 ost. pl.   
o výměře 21 m2, parc. č. 580 ost. pl. o výměře 582 m2, parc. č. 582 zahrada o výměře        
83 m2, parc. č. 541/1 ost. pl. o výměře 13 772 m2, parc. č. 547/1 ost. pl. o výměře 3 356 m2, 
parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře 2 727 m2, vše v k. ú. Neředín ze společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. Ostrava na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod 2.26. 
 
9. s doplněním podmínek úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha    
o výměře 385 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti AHOLD Czech Republic,     
a. s. dle důvodové zprávy bod 2.34. 
 
10. s doplněním podmínek úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha 
o výměře 385 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc podniku Česká pošta, s. p. dle důvodové 
zprávy bod 2.34. 
 
11. s doplněním změny účelu nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1591/45 
orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc o účel zřízení a užívání 
přístupové cesty a užívání zázemí přístřešku panu Miroslavu Tichému a s rozšířením výměry 
pro tento účel na 1187 m2 dle důvodové zprávy bod 2.35. 
 
13. s provedením stavebních úprav v objektu k bydlení Šlikova č. p. 171 č. o. 46 na pozemku 
parc. č. 67 zast. plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
spočívajících v rekonstrukci plynu a ústředního topení na vlastní náklady nájemce             
bez možnosti odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod 3.1. 
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8. uděluje 
1. souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem části pozemku parc. č. 185/3 ost. 
pl. o výměře 2.239 m2, části pozemku parc. č. 185/7 ost. pl. o výměře 124 m2 a části 
pozemku parc. č. 185/8 ost. pl. o výměře 29 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc       
pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 8,9, za účelem výstavby bariérových objektů, 
parkoviště a chodníků dle důvodové zprávy bod 2.38. 
       
2. souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem části  pozemku parc. č. 185/3     
ost. pl. o výměře 2.144 m2 a  části pozemku parc. č. 185/8 ost. pl. o výměře 159 m2, vše       
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 10,11, za účelem 
výstavby bariérových objektů, parkoviště a chodníků dle důvodové zprávy bod 2.38. 
 
3. souhlas Vojenskému bytovému družstvu s podnájmem části  pozemku parc. č. 185/3 ost. 
pl. o výměře 478 m2 a části pozemku parc. č. 185/8 ost. pl. o výměře 112 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové družstvo VBD Tabulový vrch 12, za účelem výstavby 
bariérových objektů, parkoviště a chodníků dle důvodové zprávy bod 2.38. 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit vyklizení části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře    
530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.20. 
T: 23.1.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. trvá 
opětovně na výpovědi pana Iva Veverky dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemek parc.č. 670/35 orná půda            
o výměře 117 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 719                   
v podílovém spoluvlastnictví Františka a Dagmar Švestkových za část pozemku parc.č. 
1193/22 orná půda o výměře 10726 m2, dotčená plocha cca 117 m2 v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Olomouc,      
za podmínky uzavření směnné smlouvy do 7 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu            
1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu id. 1/2 České republiky   
s právem hospodaření s majetkem státu pro Ústav územního rozvoje na pozemcích parc.č. 
2118 ostatní plocha o výměře 868 m2, parc.č. 2121 ostatní plocha o výměře 168 m2              
a parc.č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak   
je vše zapsáno na LV č. 1724, za podmínek dle bodu 2 důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č.638, zadání VZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. výběr nejvhodnější nabídky dle návrhu 
hodnotící komise, uvedeného v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
5 Veřejná zakázka č.653, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
zadávací řízení arch. č. 653 
 
2. ukládá 
zajistit nové zadávací řízení na zajištění předtiskové přípravy, tisku a distribuce informačního 
zpravodaje  
T: 19.12.2006 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejné zakázky - Koncesní řízení - Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení pracovní skupiny pro vyjednávání veřejné zakázky - koncesní řízení - Aquapark ve 
složení M. Novotný, J. Martinák, H. Tesařová, RNDr. L. Šnevajs 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.2 
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7 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty v domě:  
a) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 61 se Stejskalovou Jaroslavou dle 
důvodové zprávy bod 1 a) 
b) Topolová 1, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 21 s Lošťákovou Alenou dle důvodové zprávy 
bod 1 b) 
c) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 se Škrabalovou Jarmilou a Miroslavem  dle 
důvodové zprávy bod 1 c) 
d) Balbínova 3, Olomouc, velikosti 3+kk, č.b. 6 s Danczi Filipem a Evou, dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
e) Družební 19, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 23 s Janouškem Karlem,Pavlem, Lenkou dle 
důvodové zprávy bod 2 a) 
f) Černá cesta 17, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s rodinou z Kazachstánu dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
g) Dolní náměstí 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 27 s Vladimírem a Kateřinou Zemánkovými 
dle upravené důvodové zprávy bod 2 c) 
h) P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 22 s Veverkovou Jarmilou dle upravené 
důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Prášilová Lenka, Kosmonautů 12, Olomouc 
Malina František, Černá cesta 33, Olomouc 
Krhutová Daniela, Jaroslav, Černá cesta 29, Olomouc 
Dunka Milan, Pavlína, Černá cesta 9, Olomouc 
Kordová Pavla, Petr, Černá cesta 3, Olomouc 
Zedník Vítězslav, Černá cesta 3, Olomouc 
Trubačová Petra, Stanislav, Černá cesta 1, Olomouc 
Machátová Simona, U Letiště 10, Olomouc 
Trúsik David, Eva, U Letiště 4, Olomouc 
Veselý Karel, Anna, Černá cesta 2, Olomouc 
Vrba Tomáš, Topolová 4, Olomouc 
Bajer Jan, Topolová 4, Olomouc 
Vláčilová Irena, Sladkovského 1E, Olomouc 
Sládek Ervín, Jiráskova 10, Olomouc 
Jendřiščík Petr, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
      b) na 1 rok s nájemci: 
Marek Hynek, Pavlína, Balbínova 5, Olomouc 
Tilšar Jiří, Hrnčířská 38, Olomouc 
Daniel Rudolf, Černá cesta 9, Olomouc 
Prokeš Miloš, Marta, Černá cesta 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b)   
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
Daňhelová Anna, P.Přichystala 70, Olomouc 
Bezděková Ludmila, P. Přichystala 70, Olomouc 
Sušarská Alžběta č.b. 50, P. Přichystala 70, Olomouc 
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Porčogoš Miroslav a Marta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Marie, P. Přichystala 70, Olomouc 
Gáborová Iveta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70, Olomouc 
Maholiaková Marie, Černá cesta 13, Olomouc 
Derková Renáta, Synkova 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c)         
      d) na 3 měsíce s nájemci: 
Ulman Josef, Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc 
Sušarská Alžběta, č.b. 27, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 d) 
      e) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Dostálová Marie, Fischerova 2, Olomouc 
Leitner Jan, P. Přichystala 68, Olomouc 
Jurníková Věra, P. Přichystala 68, Olomouc 
Klusáková Josefa, P. Přichystala 64, Olomouc 
Hanáková Marie, P. Přichystala 64, Olomouc 
Ženožičková Marie, Fischerova 6, Olomouc 
Lupečka Zdeněk, Pol. vězňů 4, Olomouc 
Hrabal Vladimír, Příčná 8, Olomouc 
Součková Vlasta, Peškova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 e) 
 
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy - vojenský byt: 
Krausová Pavlína a Tomáš, Zikova 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
Petr Carda a Jaroslava, Pavelčákova 21, Olomouc 
Augusta Balážová, Černá cesta 7, Olomouc 
Soňa Muchová, Černá cesta 7, Olomouc 
Štefan Gábor, Přichystalova 70, Olomouc 
Pavla Čonková, Černá cesta 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b) 
 
4. s uzavřením  nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Jana Horáková, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)   
 
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Jiří Konečný, Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
6. se změnou nájemce: 
Iva Čecháková, Ostružnická 32, Olomouc - dříve rodiče Miroslav a Maria Čechákovi 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
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8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Irenou Nemčíkovou 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Ludmilou Matúšů a paní Věrou Schneiderovou 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem PhDr. Vladimírem Janákem 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Dušanem Omámíkem 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2006 - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle 
předložené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5 
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10 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
vykrytí částek z rezervy k dispozici dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
11 Žádost o vykrytí částky ze souboru nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.2 
 
 
12 Sbírkové skleníky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finanční částky do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.3 
 
 
13 Rozpočtová zm ěna - odbor školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
T: 5.12.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.4 
 
 
14 Rozpočtová zm ěna - odbor investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 5.5 
 
 
15 Návrh rozpo čtu SmOl na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
16 Plnění a čerpání rozpo čtu za období 1 - 10/2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
převést očekávanou úsporu rozpočtu roku 2006 na položku „rezerva příjmů roku 2006“ 
T: 5.12.2006 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
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17 Plán investic 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
převést očekávanou úsporu rozpočtu roku 2006 na položku „rezerva příjmů roku 2006“ 
T: 5.12.2006 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
18 Vyhláška o poplatku za komunální odpad - novela  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 11/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovením 
místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2007 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad na rok 
2008 
T: září 2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
19 Zřizovací listina ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Zoologické zahrady Olomouc 
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3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru upravit nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací Správa lesů 
města Olomouce s účinností od 1. 1. 2007 
T: 9.1.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
20 Aktualizace složení pracovních skupin  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
aktualizovanou podobu pracovních skupin včetně jejich složení dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
vyzvat poslanecké kluby ZMO k delegování zástupců do pracovních skupin dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 19.12.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11 
 
 
21 Redakční rada Radni čních list ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
Redakční radu Radničních listů dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
dnem 21.11.2006 Redakční radu Radničních listů dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11.1 
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22 Lokalita Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení rady města ze dne 9. 5. 2006, bod usnesení 22, část 2 ve věci schválení 
konkrétního znění informace města o záměru na pronájem s následným odprodejem 
pozemků v lokalitě Pražská -východ - I. etapa 
 
3. revokuje 
usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006, bod programu 2.2 ve věci schválení úplatného 
pronájmu pozemků parc. č. 400/1 trvalý travní porost o výměře 279 m2, parc. č. 401/1 orná 
půda o výměře 2509 m2, část parc. č. 401/17 ostatní plocha o výměře 4100 m2, parc. č. 
401/18 ostatní plocha o výměře 2683 m2, parc. č. 401/19 orná půda o výměře 15686 m2, 
parc. č. 401/32 orná půda o výměře 156 m2, parc. č. 401/33 orná půda o výměře 2003 m2, 
část parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 283 m2, parc. č. 399 trvalý travní porost               
o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hejčín  a pozemků parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 
m2, parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32165 m2, parc. č. 945/4 orná půda o výměře 25471 
m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2938 m2, parc. č. 945/13 orná půda o výměře 1000 
m2, parc. č. 982/1 trvalý travní porost o výměře 271 m2, parc. č. 981/3 ostatní plocha           
o výměře 51 m2, část parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 258 m2, vše v k. ú. Řepčín 
společnostem Gemo Olomouc, spol. s r.o. a Artera spol. s r.o. za podmínek dle důvodové 
zprávy a zároveň za podmínky schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
Zastupitelstvem města Olomouce 
 
4. revokuje 
usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006, bod programu 2.2 ve věci nevyhovění žádostem 
podaným společnostmi AT Management International, s.r.o., Eurogasper a.s. a Eurogema 
CZ, a.s. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 400/1 trvalý travní porost o výměře 279 m2, 
parc. č. 401/1 orná půda o výměře 2509 m2, část parc. č. 401/17 ostatní plocha o výměře 
4100 m2, parc. č. 401/18 ostatní plocha o výměře 2683 m2, parc. č. 401/19 orná půda           
o výměře 15686 m2, parc. č. 401/32 orná půda o výměře 156 m2, parc. č. 401/33 orná půda 
o výměře 2003 m2, část parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 283 m2, parc. č. 399 trvalý 
travní porost o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hejčín  a pozemků parc. č. 945/2 ostatní plocha      
o výměře 690 m2, parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32165 m2, parc. č. 945/4 orná půda     
o výměře 25471 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2938 m2, parc. č. 945/13 orná 
půda o výměře 1000 m2, parc. č. 982/1 trvalý travní porost o výměře 271 m2, parc. č. 981/3 
ostatní plocha o výměře 51 m2, část parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 258 m2, vše       
v k. ú. Řepčín 
 
5. revokuje 
usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006, bod programu 2.2 ve věci doporučení  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě            
na odprodej části pozemku parc. č. 400/1 trvalý travní porost o výměře 235 m2, pozemku 
parc. č. 401/1 orná půda o výměře 2509 m2, části pozemku parc. č. 401/17 ostatní plocha     
o výměře 4100 m2, pozemku parc. č. 401/18 ostatní plocha o výměře 2683 m2, části 
pozemku parc. č. 401/19 orná půda o výměře 10882 m2, části pozemku parc. č. 401/32 orná 
půda o výměře 41 m2, části pozemku parc. č. 401/33 orná půda o výměře 80 m2, části 
pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hejčín a části pozemku 
parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 256 m2, části pozemku parc. č. 945/3 orná půda         
o výměře 13617 m2, části pozemku parc. č. 945/4 orná půda o výměře 15661 m2, části 
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pozemku parc. č. 945/10 orná půda o výměře 1906 m2, pozemku parc. č. 945/13 orná půda 
o výměře 1000 m2, části pozemku parc. č. 982/1 trvalý travní porost o výměře 224 m2, části 
pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Řepčín se společnostmi 
Gemo Olomouc, spol. s r.o. a Artera spol. s r.o. za podmínek dle důvodové zprávy 
 
6. revokuje 
usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006, bod programu 2.2 ve věci doporučení  
Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádostem o odprodej pozemků či jejich částí        
v předmětné lokalitě podaným společnostmi AT Managementu International, s.r.o., 
Eurogasper a.s. a Eurogema CZ, a.s 
 
7. revokuje 
usnesení rady města ze dne 11. 9. 2006, bod programu 2.2 ve věci uložení odboru koncepce 
a rozvoje ve spolupráci s odborem majetkoprávním pravidelně jedenkrát za rok předložit 
RMO zprávu o plnění smluvních vztahů 
 
8. ukládá 
oznámit rozhodnutí o revokaci ve věci schválení konkrétního znění informace města              
o záměru na pronájem s následným odprodejem pozemků v lokalitě Pražská - východ -         
I. etapa všem zájemcům, kteří podali svoje nabídky 
T: 5.12.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
9. ukládá 
ve spolupráci s odborem majetkoprávním předložit radě města varianty dalšího postupu         
v lokalitě Pražská - východ I. etapa 
T: 20.3.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu:12 
 
 
23 Komise hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené nové složení komise hospodářského rozvoje dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy a upřesněný statut komise hospodářského rozvoje dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13 
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24 Kasárna Ne ředín - 3. stupe ň žádosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním „Podmínek souhlasu s realizací projektu ze státního rozpočtu a prostředků 
strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání“          
a následným podpisem těchto podmínek 
 
3. souhlasí 
s podáním 3. stupně žádosti - žádost o dotaci, projektu regenerace zóny - statutární město 
Olomouc - kasárna Neředín 
 
4. schvaluje 
složení realizačního týmu projektu dle bodu 4. důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce statutárního města Olomouce týkající se finančního krytí 
projektu následovně: 
Příjemce podpory statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě vydání Rozhodnutí       
o poskytnutí dotace se zavazuje profinancovat celkové náklady Projektu regenerace zóny - 
statutární město Olomouc - kasárna Neředín, evidenční číslo 1.2 R/225 ve výši 36.500 tis. Kč 
a otevře pro tento projekt zvláštní účet, který bude použit pro příjmy a výdaje spojené s jeho 
realizací  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závazek konečného příjemce statutárního města Olomouce týkající se finančního krytí 
projektu následovně: 
Příjemce podpory statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě vydání Rozhodnutí       
o poskytnutí dotace se zavazuje profinancovat celkové náklady Projektu regenerace zóny - 
statutární město Olomouc - kasárna Neředín, evidenční číslo 1.2 R/225 ve výši 36.500 tis. Kč 
a otevře pro tento projekt zvláštní účet, který bude použit pro příjmy a výdaje spojené s jeho 
realizací  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
25 Petice Chomoutov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh odpovědi na petici občanů městské části Chomoutov 
 
3. schvaluje 
upravený jízdní řád linky 895765 Olomouc - Chomoutov 
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4. ukládá 
zajistit informování občanů městské části Chomoutov dle předložené odpovědi na petici 
T: 5.12.2006 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zajistit informování cestující veřejnosti (úprava jízdního řádu linky 895765 Olomouc - 
Chomoutov) 
T: 19.12.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
26 Jízdní řády Connex  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu jízdního řádu linky 895765 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem Connex Morava, a.s. 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem Connex Morava, 
a.s. 
T: 5.12.2006 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
5. neschvaluje 
změnu trasy bezplatné linky 895766 
 
6. ukládá 
zajistit informování cestující veřejnosti 
T: 5.12.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
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27 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Městské policie Olomouc, odd. Terera             
v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
28 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ CLUB v ulici 
Zámečnická, Olomouc, v rozsahu 21 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U TRŽNICE        
v ulici Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 21 m2 dle upraveného bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
29 Dodatek smlouvy s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 15 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 15 dle důvodové zprávy 
T: 5.12.2006 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
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30 Sluňákov - SEV, p řevzetí budovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru životního prostředí  převzít dokončenou stavbu ke dni předání a převzetí mezi 
zhotovitelem a odborem investic 
T: 19.12.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
projednat zahrnutí objektu Sluňákova do obstaravatelské smlouvy SNO, a.s. 
T: 5.12.2006 
O: Major Martin, Mgr. nám ěstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
31 Projekt Podpora terénní práce 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR na Podporu terénní práce 2007 
 
3. schvaluje 
povinnou finanční spoluúčast statutárního města Olomouce ve výši 300 tis.Kč 
 
4. ukládá 
předložit návrh žádosti o dotaci na Úřad vlády na Podporu terénní práce 2007 ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouc dne 11.12.2006 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit zprávu o vyhodnocení projektu Podpora terénní práce za rok 2006 
T: 23.1.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
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32 Žádost o zm ěnu ve smlouv ě - Středisko SOS - VFP v roce 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti Střediska SOS dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned podepsat dodatek ke smlouvě 
T: 5.12.2006 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
33 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Dopravní podnik města  Olomouce, a.s., Technické služby města Olomouce, a.s. a Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
Martinu Novotnému, primátoru města Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcionáře         
při výkonu působnosti valné hromady dle upravených příloh důvodové zprávy, a to v termínu 
do 5. 12. 2006 
T: 5.12.2006 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
34 Spolupráce s PPP Centrem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit možnosti spolupráce mezi SmOl a PPP Centrem a.s.  
T: 23.1.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, primátor m ěsta  
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
35 Kontrola hospoda ření v roce 2005 u Mate řské školy, 

příspěvkové organizace, Helsinská 11, Olomouc.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
36 Organiza ční záležitosti - rozší ření kompetencí odboru prodeje 

domů Magistrátu m ěsta Olomouce - revokace usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006 bod 42. Organizační záležitosti - rozšíření kompetencí 
odboru prodeje domů MmOl 
 
3. schvaluje 
vrácení kompetencí - agendy psaní smluv o převodu jednotek z odboru prodeje domů MmOl 
na Správu nemovitostí Olomouc, a. s., s účinností od 1. 1. 2007 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28 
 
 
37 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v odboru prodeje 

domů a kancelá ř primátora Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru prodeje domů a kancelář primátora MmOl dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.1 
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38 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru sociální 

pomoci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru sociální pomoci MmOl (dle kapitoly III. bodu B a C) s účinností 
od 1. 1. 2007 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO zprávu o situaci při zajišťování legislativních změn v sociální oblasti a všech 
agend s tím souvisejících včetně návrhu příp. 4. etapy organizačních změn 
T: 20.2.2007 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.3 
 
 
39 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru agendy 

řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce -  
dodatek  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit návrh změn organizační struktury, včetně návrhu personálního obsazení v odboru 
agendy řidičů a motorových vozidel dle důvodové zprávy  
T: 5.12.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.5 
 
 
40 Organiza ční záležitosti - Dodatek č. 1 „Podpisového řádu 

statutárního m ěsta Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dodatek č. 1  „Podpisového řádu statutárního města Olomouce“ dle upravené důvodové 
zprávy s účinností od 22. 11. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.6 
 
 
41 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Statut komisí RMO dle předložené důvodové zprávy (příloha č. 1 -  10) 
 
3. jmenuje 
a) členy 
b) předsedu 
c) tajemníka 
komisí : pro prodej domů, bytové, kulturní, pro výchovu a vzdělávání, cestovního ruchu, 
zdravotní, ekonomické, sociální, pro sport,tělovýchovu a využití volného času a životního 
prostředí dle předložené upravené důvodové zprávy (příloha č. 1 - 10) 
 
4. ukládá 
informovat jmenované členy, předsedy a tajemníky komisí RMO 
T: 5.12.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
předložit návrhy na jmenování členů zbývajících komisí RMO 
T: 5.12.2006 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
6. ukládá 
předsedům komisí seznámit členy komisí  s obecným Statutem odborných komisí RMO, 
schváleným na RMO 7. 11. 2006 
T: 19.12.2006 
O: předseda komise RMO 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 29 
 
 
42 Výbory ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce jmenovat: 
a) členy 
b) předsedu 
c) tajemníka 
kontrolního a finančního výboru dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na nejbližším jednání ZMO  návrhy na jmenování členů, předsedy a tajemníka 
finančního a kontrolního výboru  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 29.1 
 
 
43 Gymnázium Čajkovského - sumarizace zápo čtů nájemného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
44 Bezúplatný p řevod požární st říkačky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu mezi Statutárním městem Olomouc a obcí Křelov - 
Břuchotín dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem smlouvy náměstka primátora Jiřího Martináka 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31 
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45 Monitoring památky UNESCO za rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Zprávu o průběžném monitoringu památky UNESCO za rok 2004 zpracovanou NPÚ              
v Olomouci 
 
2. ukládá 
ve smyslu této důvodové zprávy zaslat písemné vyjádření k této zprávě NPÚ v Olomouci 
T: 19.12.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 32 
 
 
46 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33 
 
 
 
47 Návrh programu 2. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 2. zasedání ZMO: na pondělí dne 11. 12. 2006 od 9.00 hodin 
- místo konání  2. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 2. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34 
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48 Příspěvky kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínu vyúčtování příspěvku dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu užití příspěvku dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
49 Srovnání údaj ů z katastru nemovitostí s ú četnictvím  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucím odboru majetkoprávního, dopravy, školství  a správy realizovat doporučení            
z auditu dle důvodové zprávy 
T: 19.12.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru správy 

 
3. ukládá 
vedoucí odboru majetkoprávního předložit radě města zprávu o realizaci doporučení 
vyplývajících z auditu dle bodu 2. usnesení 
T: 9.1.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 36 
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50 Různé  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


