
 

USNESENÍ 
 

z 69. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 24. 3. 2009  
 
 
Poznámka:  

- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 24. 3. 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Prodej dom ů - Edelmann ův palác  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy s odloženou účinností takto: 
-   statutární město Olomouc převádí xxxxxxxxx pozemek parc. č. st. 326, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 872 m2, a budovu č. p. 367, na pozemku parc. č. st. 326,  zastavěná 
plocha a nádvoří, stojící, vše  k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc,  s veškerými součástmi 
a příslušenstvím dle znaleckého posudku číslo 1191-48 ze dne 15. 03. 2009, včetně plynové 
kotelny a technologického zařízení umístěného v půdním prostoru budovy č. p. 367, za cenu 
celkem ve výši 38.000.000,- Kč, z toho za pozemek částku ve výši 8.519.440,- Kč, za 
budovu částku ve výši 29.446.050,- Kč a náklady 34.510,- Kč za podmínky zřízení 
předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku k pozemku parc. č. st. 326, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 872 m2, a budově č. p. 367, na pozemku parc. č. st. 
326,  zastavěná plocha a nádvoří, stojící, vše  k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve 
prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu v místě a čase obvyklou 
-   xxxxxxxxxxxx převádí statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 458, ostatní plocha, 
o výměře 303 m2, a pozemek parc. č. 254, zahrada, o výměře 92 m2, vše  k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, s veškerými součástmi a příslušenstvím dle znaleckého posudku 
číslo 1193–50 ze dne 15. 03. 2009, za cenu celkem ve výši 9.500.000,- Kč, z toho za 
pozemek parc. č. 458, ostatní plocha, částku ve výši 7.287.341,- Kč, za pozemek parc. č. 
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254, zahrada, částku ve výši 2.212.659,- Kč,  
když smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem kultury České 
republiky na Projekt na základě Projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného 
operačního programu, oblast intervence 5.1, aktivity c2 Ministerstva kultury České republiky 
pro Muzeum umění Olomouc, státní příspěvkovou organizaci a dále zaplacením rozdílu cen 
směňovaných nemovitostí xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. revokuje 
své usnesení ze dne 10. 03. 2009 bod 2, část 16, ve věci zřízení bezúplatného 
energetického věcného břemene práva přístupu a užívání budovy č. p. 367 (Horní náměstí 5 
– 8. května 36) stojící na pozemku parc. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
872 m2, k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, vedení, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody, zemního plynu a 
elektrické energie a připojení na kanalizaci, odkouření (komín) a odběrné tepelné zařízení 
budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem 
výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů        
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. revokuje 
své  usnesení ze dne 10. 03. 2009 bod 2, část 15, ve věci změny smlouvy o dodávce tepelné 
energie číslo 445/02T uzavřené mezi společností OLTERM & TD Olomouc, a. s.                    
a společností Správa nemovitostí Olomouc, a. s. tak, že doba dodávky tepelné energie 
sjednaná touto smlouvou a Přihláškou k odběru tepla a TUV na lokalitách zásobovaných 
zdrojů akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., pro odběrné místo v budově č. p. 
367 (Horní nám. 5 – 8. května 36) se místo doby neurčité sjednává na dobu určitou do           
31. 12. 2019, ostatní podmínky Smlouvy zůstávají zachovány, a ukládá Správě nemovitostí 
Olomouc, a. s. tuto změnu smlouvy se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. uzavřít, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx ve věci zavázání nového vlastníka budovy č. p. 367 (Horní 
náměstí 5 – 8. května 36, Edelmannův palác) ke splnění záruky pronajímatele sjednané        
v nájemní smlouvě, spočívající v nevypovězení nájemní smlouvy a zachování stavu včetně 
výše nájemného sjednaného v nájemní smlouvě alespoň do konce roku 2013, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 458, ostatní plocha, o výměře 
303 m2, a parc. č. 254, zahrada, o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, ČR - Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci, za kupní cenu 
rovnající se ceně uvedené ke dni schválení prodeje Zastupitelstvem města Olomouce            
v cenové mapě pozemků s tím, že smluvní strany se touto budoucí kupní smlouvou zavazují 
uzavřít řádnou kupní smlouvu na prodej předmětných pozemků ve lhůtě jednoho roku ode 
dne, kdy bude katastrálním úřadem proveden vklad vlastnického práva k předmětným 
pozemkům parc. č. 458, ostatní plocha, o výměře 303 m2, a parc. č. 254, zahrada, o výměře 
92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na statutární město Olomouc, když 
podmínkou platného uzavření řádné kupní smlouvy je dle zákona o obcích její schválení 
zastupitelstvem města, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Rozkvetlá Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
zajistit souhlasy vlastníků a správců k realizaci 
T: 7. 4. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Rozpočtové zm ěny r. 2009 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2009 dle důvodové zprávy - část A, 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
 



 4 

4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 5/53, 
ostatní plocha, o výměře 167 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu č. 755-1111/2009, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 459/2, ostatní plocha, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 49/15, zahrada, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxx ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 401/6, ostatní plocha, o výměře cca 
150 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 401/6, ostatní plocha, o 
výměře cca 150 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu na ul. Vídeňská č. p. 1103, 1104, 1105 a domu na ul. 
Remešova č. p. 1106, 1107 v  Olomouci ve věci zřízení věcného břemene práva chůze         
a jízdy přes část pozemku parc. č. 105/54, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. 
105/47, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.6. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 6, část 31/1 – ve věci prodeje pozemku parc. č. 
332/7, zahrada, o výměře 76 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/9 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.729,- Kč, ideální 1/9 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, 
ideální 1/9 xxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 xxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- 
Kč, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 
xxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, kupní cena celkem 33.553,- Kč, z toho pozemek 
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22.420,- Kč, zemní sklep 7.755,- Kč a náklady 3.378,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 332/7, zahrada, o výměře 76 m2, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/8 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.195,- Kč, ideální 1/8 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, 
ideální 1/8 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, kupní cena celkem 33.553,- Kč, z toho pozemek 
22.420,- Kč, zemní sklep 7.755,- Kč a náklady 3.378,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytů v budově Horní Lán 25 ve věci revokace usnesení Zastupitelstva 
města Olomouce ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 21, a schválení záměru odprodeje  
budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha              
a nádvoří,  a pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15)                   
se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se 
spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha          
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněným nájemcům dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx ve věci ponechání bytové jednotky č. 136/4 v domě č. p. 136 
(Černá cesta 2)  v majetku města a umožnění dožití, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. o výměře 67 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr odprodat pozemek parc. č. 434/8 zast. pl. o výměře 93 m2 a část pozemku parc. č. 
434/7 zahrada o výměře 508 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paníxxxxxxxxxxxxx – snížení výměry pronajaté části pozemku dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 
4. vrácení přeplatku na nájemném paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl. o výměře     
7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  a  provozování zemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1209/1 ostat. pl., parc. č. 868/3 orná půda, 
parc. č. 898 ostat. pl., parc. č. 634/1 ostat. pl., parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany a 
parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. pl. a parc. č. 632/3 ostat. pl., vše  
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování venkovního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany a parc. č. 
1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  
a  provozování zemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1209/1 ostat. pl., 
parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 898 ostat. pl., parc. č. 634/1 ostat. pl., parc. č. 633/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Nemilany a parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování zemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. pl. 
a parc. č. 632/3 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
11. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování venkovního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. 
pl. v k. ú. Nemilany a parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
12. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 116/39 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Národní dům Olomouc, a.s. Výměra části 
pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
13. záměr odprodat pozemky  parc. č. 1726/1 orná půda o výměře 38 109 m2 a parc. č. 
1725/1  ostat. pl. o výměře 1 007 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování závlahového 
vodovodu na pozemcích parc. č. 1726/1 orná půda, parc. č. 1722/1 orná půda, parc. č. 
1723/1 orná půda, parc. č. 1725/1 ostat. pl., parc. č. 1724/1 ostat. pl., vše  o výměře 1 924 
m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č.  1726/2 
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
15. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování závlahového vodovodu na pozemcích parc. č. 1726/1 orná půda, 
parc. č. 1722/1 orná půda, parc. č. 1723/1 orná půda, parc. č. 1725/1 ostat. pl., parc. č. 
1724/1 ostat. pl., vše  o výměře 1 924 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve 
prospěch pozemku parc. č.  1726/2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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16. záměr odprodat pozemek parc. č. 628 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
17. předběžný záměr odprodat část pozemku parc.  č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 paní 
Heřmánkové, část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 panu xxxxxxxxx, část 
pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 paní xxxxxxxxxxx a část pozemku parc. č. 
480 ostat. pl. o výměře 49 m2 panu xxxxxxxxxxxx vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. 
Výměry částí pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.10. 
 
18. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 2 830 m2  
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
19. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře cca   
20 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
20. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 626/2 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 553/1 
ost. pl. o výměře 2 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paníxxxxxxxxxxxx – změna 
subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
21. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha o výměře   
8 m2 k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
24. pronájem části pozemku  parc. č. 447/1 o výměře  110 m2 a části pozemku parc. č. 
446/1 o výměře 120 m2, vše orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 91 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc – změna předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 
1.19. 
 
26. vrácení přeplatku na nájemném panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.19.    
 
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 59/2 zahrada o výměře 74 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc za účelem zřízení a užívání parkovacích stání a část pozemku parc.  č. 59/2 
zahrada o výměře 302 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem zajištění a užívání 
nemovitosti ve vlastnictví nájemce, a to domu č. p. 51 na pozemku parc. č. st. 76 zast. pl.      
v k. ú. Neředín, obec Olomouc  –  změna účelu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  287/1 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
30. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 79/4 o výměře  
1 m2, parc. č. 124/10 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc a pronajmout části pozemku parc. č. 792/2 o výměře 1 m2 v k. ú. 



 8 

Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 91/5 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25.   
 
33. nabídnutí odprodeje pozemku parc. č. st. 91/5 zast. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc vlastníkům přilehlých bytových domů dle důvodové zprávy bod č. 1.25.   
 
34.  záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. o výměře      
6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
35. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  stávající 
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 213 zast. pl. a parc. č. 933/10 zahrada, vše v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 1.27. 
 
36. záměr odprodat část pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
37. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 53/3 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
38. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 306/3 orná půda o výměře cca 117 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
39. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 306/3 orná půda o výměře cca            
1 531 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
40. záměr poskytnout jako výpůjčku vodní nádrž s pozemkem parc. č. 4 vodní plocha           
o výměře 1 201 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.30. 
 
41. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 780/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.31. 
 
42. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.32. 
 
43. předběžný záměr odprodat pozemky - část parc. č. 615/1 ostat.  pl. o výměře 450 m2, 
parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2,  parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o výměře 9 m2, 
parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. o výměře 1 m2, parc. 
č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 
1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 
zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl. 
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2  zast. pl. o 
výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl. o 
výměře 10 m2, parc. č. st. 1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl. o 
výměře 18 m2, parc. č. st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl.             
o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 zast. pl. o 
výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. o výměře 
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20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o výměře       
2 m2, parc. č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. Výměra části pozemku parc. č. 615/1 ostat. pl. 
bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.33. 
 
44. záměr odprodat část pozemku parc. č. 401/6 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.34. 
 
45. záměr odprodat části pozemků parc. č. 611/3 o výměře 17 m2 a parc. č. 620 o výměře 
353 m2, vše zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.35. 
 
46. záměr odprodat část pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.36. 
 
47. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxx. - lokalita č. 1 (stánek č. 3) – 
ul. 28. října – prodej cukrovinek a občerstvení na období od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.37. 
 
48. záměr pronajmout garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2, v domě Balbínova č.o. 7, 9, 
č.p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.38. 
 
49. záměr pronajmout garážové stání č. 12 o výměře 20,10 m2, v domě Balbínova č.o. 7, 9, 
č.p. 371 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.39. 
 
50. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.40. 
 
51. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1062/72 ostat. pl. o výměře 9 m2 (dle GP parc. č. 
1062/96), částí pozemku parc. č. 1086/12 ostat. pl. o výměře 216 m2 (dle GP parc. č. 
1086/40, parc. č. 1086/41, parc. č. 1086/42, parc. č. 1086/43, parc. č. 1086/44, parc. č. 
1086/45), části pozemku parc. č. 1086/16 ostat. pl. o výměře 36 m2 (dle GP parc. č. 
1086/46), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod č. 1.41. 
 
52. záměr odprodat pozemky parc. č. 134 travní porost o výměře 106 m2 a parc. č. 135 
ostat. pl. o výměře 40 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.42. 
 
53. záměr odprodat část pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 56 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.43. 
 
54. záměr odprodat část pozemku parc. č. 466/8 orná půda (dle GP parc. č. 466/90)              
o výměře 630 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 1.44. 
 
55. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 466/8 orná půda o výměře 630 m2 v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany pronajatý Zemědělskému družstvu Bystrovany a schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu, ve kterém dojde k úpravě předmětu nájmu a výše 
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.44. 
 
56. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 706 ostat. pl. o výměře cca 19 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 
708 ostat. pl. o výměře cca 19 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  ve vlastnictví statutárního 
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města Olomouce. Přesné výměry částí pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.45. 
 
57. předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 504/15 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 708 ostat. 
pl. o výměře cca 29 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Přesná výměra části pozemku parc. č. 708 bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.46. 
 
58. záměr pronajmout budovu č. p. 145 s pozemkem parc. č. st. 233 zast. pl. a nádvoří          
o výměře 913 m2 a pozemek parc. č. 22/17 ostatní plocha o výměře 3 163 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.47. 
 
59. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 723/1 orná půda o výměře 569 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
60. záměr odprodat objekt č. p. 468 s pozemkem parc. č. st. 568 zast. pl. a nádvoří o výměře 
242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 1. 49.   
 
61. přeřazení pozemků parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 251 m2, parc. č. st. 41 zast. pl.             
a nádvoří o výměře 461 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 457 m2, parc. č. st. 
68/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 
247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z kategorie A 
(pronajmout a následně odprodat pozemek fyzické osobě za účelem výstavby RD nebo BD) 
do kategorie C (odprodej firmě, která se zabývá výstavbou domů a bytů a následně je 
odprodává fyzickým osobám) dle důvodové zprávy bod č. 1.50. 
 
62. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 1224 o výměře 3 381 m2, 
parc. č. 1227  o výměře 3 797 m2, parc. č. 1260/34 o výměře 152 m2, parc. č. 1341  o 
výměře 3 471 m2, parc. č. 1344/4  o výměře 1 413 m2, parc. č. 1365  o výměře 5 514 m2, 
vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy pronajatých Zemědělskému družstvu Unčovice dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
63. změnu účelu nájmu části pozemku parc. č.  861/1 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
64. uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o výpůjčce č. MAJ-PR-J/38/2007/Hoř 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
65. snížení výše nájemného u pronájmu částí pozemků  parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 
1500 m2, parc. č.  1736/90 orná půda o výměře 68 m2 a parc. č. 1963/1 ostat. pl. o výměře 
130 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti AP služby spol. s r. o.dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
66. pronájem pozemku parc. č. 751 ostat. pl. o výměře 144 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
67. poskytnutí jako výpůjčky plakátovací zařízení umístěné na částech pozemků parc. č. 461 
ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č.  405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2          
v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, parc. č. 
419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 451/34 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, vše obec Olomouc 
společnosti  INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
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68. pronájem pozemku parc. č. 392  ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
69. pronájem části pozemku parc. č.  622/6 zahrada o výměře 169 m2 a část pozemku parc. 
č. 622/7 trvalý travní porost o výměře 111 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
70. pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 383 m2 a pozemku parc. č. st. 
933 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
71. pronájem části pozemku parc. č.  67/1 zahrada  o výměře 110 m2 v  k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
72. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.18. 
 
73. pronájem části pozemku parc. č. 309/6 zahrada o výměře 9  m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
74. pronájem části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, včetně komunikace společnosti SPORTCENTRUM BEST, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.20. 
 
75. pronájem pozemku parc. č. st. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a část pozemku parc. č. 
17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti 
ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. v dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
76. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1064 ostat. pl. o výměře 1 233 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení Klub maminek a dětí na sídlišti dle 
důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
77. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (stánek č. 8) – ul. 
28. října – prodej adventní a vánoční vazby a dekorace, svíček, květin a doplňkového zboží 
od 25. 11. 2009 do 24. 12. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
78. přidělení místa pro umístění pojízdného prodejního stánku pro prodej pečiva v ulici 
Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží do 31. 12. 2009 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx i (za podmínek dle důvodové zprávy) bod č. 2.24. 
 
79. přidělení místa pro umístění vozu pro prodej grilovaných kuřat společnosti NEMO 
COMPANY s.r.o. v ulici Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží do 31. 7. 
2009 za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
80. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 1963/7, parc. č. 1721/1, parc. č. 1721/31, parc. č. 1721/28, 
parc. č. 1721/29, parc. č. 1649/1, parc. č. 1648/1 a parc. č. 1721/6, vše ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
81. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1963/7, parc. č. 1721/1, 
parc. č. 1721/31, parc. č. 1721/28, parc. č. 1721/29, parc. č. 1649/1, parc. č. 1648/1 a parc. 
č. 1721/6, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
82. změnu smluvních podmínek u věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telefonního kabelu na pozemku  parc. č. 1081/74 orná půda a na pozemku parc. č. 1229/15 
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
83. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích  č. 415/3, parc. č.  443/4, parc. č. 451/19, parc. č. 451/35, parc. č. 
451/40 a parc. č.  451/42 a parc. č. 451/61, vše ostat. pl. v k. ú.  Povel, obec Olomouc  
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. a společnosti OLTERM & TD 
Olomouc,   a. s. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
84. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky  na pozemcích parc. č. 1647/8, parc. č. 1650/9 a parc. č. 1650/12, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
85. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 1181 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc                 
ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
86. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 477 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
87. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 477 orná půda v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.32. 
 
88. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 348 ostat. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
89. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení  a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 348 ostat. pl. v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
90. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN a VN na pozemcích parc. č. 1231/1 ostat. pl., parc. č. 1122 ostat. pl., parc. č. 
1121/1 ostat. pl., vše v k. ú Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
91. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení  NN a VN na pozemcích parc. č. 1231/1 ostat. pl., 
parc. č. 1122 ostat. pl., parc. č. 1121/1 ostat. pl. , vše v k. ú Slavonín, obec Olomouc            
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
92. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 713 ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
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93. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 713 ostat. pl. v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.35. 
 
94. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 938/1 ostatní plocha  v k. ú. Hodolany, parc. č. 204 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
95. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 938/1 ostatní 
plocha  v k. ú. Hodolany, parc. č. 204 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec 
Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
96. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1562/21 ostat. pl., parc. č. 1903/39 orná půda, parc. č. 1959/1 
ostat. pl., parc. č. 1960/1 ostat. pl. a parc. č. 1960/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.37. 
 
97. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemního 
optického kabelu na pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 
311/13, parc. č. 1721/6, parc. č. 1721/16, parc. č. 1721/17, parc. č. 1721/18, parc. č. 
1721/19, parc. č. 308/1, vše ostat pl. a na pozemcích parc. č. 306/17, parc. č. 1721/36, parc. 
č. 1721/20, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
98. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování zemního optického kabelu na pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 
2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6, parc. č. 1721/16, parc. č. 1721/17, 
parc. č. 1721/18, parc. č. 1721/19, parc. č. 308/1, vše ostat. pl. a na pozemcích parc. č. 
306/17, parc. č. 1721/36, parc. č. 1721/20, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.38. 
 
99. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 643/5, parc. č. 700/14, parc. č. 732/9, parc. č. 772/31, 
parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. č. 1170/25, parc. č. 1170/31, parc. č. 1193/5 vše orná 
půda, parc. č. 1038/1 trv. travní porost, parc. č. 1119/4, parc. č. 1247/164, parc. 1247/167, 
parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/178 vše ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. 
č. 440/2 ostat. pl. v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, parc. č. 894/15, parc. č. 899/6, 
parc. č. 1000/24, parc. č. 1210/4 vše orná půda, parc. č. 1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 
1208/4 vše ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 1800/53, parc. č. 1800/59, 
parc. č. 1800/61, parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13 vše 
orná půda, parc. č. 1798/2, parc. č. 1967/6, parc. č. 1967/7, parc. č. 1967/8 vše ostat. pl., 
parc. č. 1912/10 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
100. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 643/5, parc. č. 700/14, 
parc. č. 732/9, parc. č. 772/31, parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. č. 1170/25, parc. č. 
1170/31, parc. č. 1193/5 vše orná půda, parc. č. 1038/1 trv. travní porost, parc. č. 1119/4, 
parc. č. 1247/164, parc. 1247/167, parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/178 vše ostat. pl., vše v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 440/2 ostat. pl. v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-



 14

Tážaly, parc. č. 894/15, parc. č. 899/6, parc. č. 1000/24, parc. č. 1210/4 vše orná půda, parc. 
č. 1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 1208/4 vše ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
parc. č. 1800/53, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, 
parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13 vše orná půda, parc. č. 1798/2, parc. č. 1967/6, parc. č. 
1967/7, parc. č. 1967/8 vše ostat. pl., parc. č. 1912/10 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.39. 
 
101. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
102. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.39. 
 
103. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
104. záměr pronajmout část sklepních prostor o výměře 78,70 m2 v domě Pavelčákova č.o. 
21, č.p. 1 na pozemku parc.č. st. 464 zast.pl. v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc, 
společnosti HOTEL GEMO, s.r.o., za účelem zřízení a provozování skladu vlastním 
nákladem společnosti HOTEL GEMO, s.r.o. s odpočtem nákladů ve vlastním účetnictví,      
za dodržení podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
105. výpověď smlouvy o nájmu na pozemky parc. č. 88 zahrada o výměře 137 m2 a parc. č. 
89 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s 
manželi  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
106. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/16 ost. pl. o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 
ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl.   
o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti MEKOS GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
4.28. 
 
107. pronájem pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 4.29. 
 
108. pronájem části pozemku parc. č. 1079 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.30. 
 
109. pronájem částí pozemků parc. č. 476 lesní pozemek o výměře 8 m2 a parc. č. 392/15 
ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce,      
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 
110. pronájem pozemků parc. č. 288 zahrada o výměře 1 304 m2, parc. č. 289/1 zahrada      
o výměře 1 435 m2, parc. č. 289/2 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 289/3 ost. pl. o výměře 
36 m2, parc. č. 289/4 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 434 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 
464 ost. pl. o výměře 313 m2, parc. č. 465 ost. pl. o výměře 253 m2, parc. č. 466 ost. pl.        
o výměře 58 m2 a části pozemku parc. č. 467 ost. pl. o výměře 158 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti NOVÁ SLADOVNA, a.s. za smluvních podmínek dle 
návrhu společnosti NOVÁ SLADOVNA, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
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111. pronájem části pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
4.36. 
 
112. výpověď smlouvy o nájmu na pozemek parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2        
v k. ú. Droždín, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.38. 
 
113. pronájem části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti St. Hubert s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.39. 
 
114. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2008/Plh, kterým dojde         
k zúžení předmětu nájmu o pozemek parc. č. st. 607 zast. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc a úpravě výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 
4.42. 
 
115. uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, 
chodníku a parkovacích stání vybudovaných v rámci stavby „Olomouc – Neředín – Pražská 
západní – bytový dům B3“, mezi PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
116. uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. MAJ-IN-S/3/2003/Hoa mezi OHL ŽS, a.s. 
jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 
 
117. dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování  a údržbě veřejné kanalizace stavby 
„OLOMOUC – REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ – II. ČÁST“, mezi 
statutárním městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.  s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.3. 
 
118. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby   komunikace, chodníku, 
parkovacích stání, veřejného osvětlení a veřejné kanalizace, budované v rámci stavby 
„POLYFUNKČNÍ KOMPLEX WELLNEROVA“ mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a  PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
119. uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého 
stadionu č. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5.   
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí  do 31. 12. 
2009  a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 3. 
2010 při  pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 96/1 a 96/4, vše orná půda   
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx a 
panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
2. se skončením smlouvy o nájmu a se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy dohodou 
ke dni 10. 3. 2009 s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.36. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře 313 m2 
(část B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
2. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemků parc. č. 513 o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín,  
parc. č. 46/2 o výměře 4 m2, parc. č. 824/2 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hodolany,  parc. č. 
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526/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 51/2 o výměře 4 m2, parc. č. 5/17 o výměře    
4 m2, parc. č. 5/8 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce a  parc. č. 125/2           
o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, vše ostat. pl. obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
3. společnosti euro AWK s. r. o. o udělení souhlasu umístit reklamní zařízení na částech 
pozemků parc. č. 125/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, parc. č. 
5/17 o výměře 4 m2, parc. č. 5/8 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
526/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 513 o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.2. 
 
4. spoluvlastníků pozemků xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě ve věci doplnění ustanovení o inflačním koeficientu dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. společnosti AD TRADNG, a.s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze 
a jízdy přes pozemek parc. č. 913/42 orná půda v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc                
ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch budovy s čís. pop. 1217 (jiná 
stavba) s pozemky parc. č. st. 913/42 zast. pl.  a  parc.č. st. 2383 zast. pl. a ve prospěch 
pozemku parc. č. 913/41 orná půda vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti AD TRADING, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
6. paní Petry Míkové o poskytnutí slevy z nájemného v nebytových prostorech o výměře 
22,50 m2 v domě Dolní náměstí č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. 450/1, v k. ú. Olomouc 
– město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
7. Stavebního bytového družstva Olomouc o pronájem části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. 
o výměře 420 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 420 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
8. společnosti VHH THERMONT s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl.      
o výměře 480 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 630 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
9. společnosti K - stav stavební a. s. o pronájem části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o 
výměře 480 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 630 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
10. panaxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx , pana xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxx o pronájem objektu bez č. p. / č. e., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 361/1 
zast. pl. o výměře 321 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (OPS Karafitátova) dle důvodové 
zprávy bod č. 4.11. 
 
11. společnosti Stavby COMPLET s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 779/3 orná půda 
o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.39.   
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR předložit RMO ke schválení konkrétní znění 
záměru na pronájem s následným odprodejem pozemků parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře      
251 m2, parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře 461 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl.             
a nádvoří o výměře  457 m2, parc. č. st. 68/2 zast. pl. a nádvoří o  výměře  17 m2, parc. č. 
247/5  zahrada o výměře  59 m2 a parc. č. 247/6  zahrada o výměře  504 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc za účelem výstavby 4 řadových rodinných domů dle důvodové 
zprávy bod č. 1.50. 
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T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v ědomí 
1. vstoupení SmOl do práv a povinností pronajímatele u pronájmu pozemku parc. č. 389/32 
ostatní plocha o výměře 566 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc Olomouckému 
kraji zastoupenému Správou silnic Olomouckého kraje a schvaluje uzavření nové smlouvy o 
nájmu za stávajících smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
2. změnu pronajímatele z xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
6. uděluje 
1. souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 608/13 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx s vybudováním vjezdu na části pozemku parc. č. 608/13 
ostatní plocha o výměře 85 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.8. 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 3. 2. 2009, bod programu  23, bod  4.1.  ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.32. 
 
2. část usnesení RMO ze dne 6. 3. 2007, bod programu 2, bod 2.5 ve věci schválení 
přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxx . - lokalita č. 1 (stánek č. 3) – ul. 28. 
října – prodej dárkového baleného zboží v období od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.37. 
 
3. usnesení RMO ze dne 3. 2. 2009, bod programu 23, bod 4. 2. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře 255 m2 (část A) v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
4. usnesení RMO ze dne 3. 2. 2009, bod programu 23, bod 4. 2. ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 723/1 orná 
půda o výměře 255 m2 (část A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši 800,- Kč/m2, tj. celkem 204 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
5. usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008, bod programu 2, bod 2.24. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky         
na pozemcích  č. 415/3, parc. č.  443/4, parc. č. 451/19, parc. č. 451/35, parc. č. 451/40 a 
parc. č.  451/42, vše ostat. pl. v k. ú.  Povel, obec Olomouc  ve prospěch společnosti Dalkia 
Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
6. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod 2, bod programu 2.27. ve věci schválení 
bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky  na pozemcích parc. č. 1650/7, parc. č. 1650/8 a parc. č. 1650/9, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
7. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 2.21 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonního kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 2004/1, 2004/2, 2004/7, 311/13, 1721/6, 1721/16, 1721/17, 
1721/18, 1721/19, 308/1,vše ost. pl. a na pozemcích parc. č. 306/17, 1721/36, 1721/20, vše 
orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
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8. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 2.21 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení                  
a provozování telefonního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2004/1, 2004/2, 2004/7, 
311/13, 1721/6, 1721/16, 1721/17, 1721/18, 1721/19, 308/1,vše ost. pl. a na pozemcích 
parc. č. 306/17, 1721/36, 1721/20, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.38. 
 
9. usnesení RMO ze dne 17. 4. 2007, bod programu 2, bod 2.7. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN na pozemku parc. 
č. 1721/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
  
10. část usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu 2, bod 4. 9. ve věci nevyhovění 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 
499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  dle důvodové zprávy bod 
č. 4.36. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 1186 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 535 886,- Kč ( tj. cena dle znaleckého posudku 486 260,- 
Kč, navýšení o 10% a 1 000,- Kč znalečné) dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
2. výkup pozemku parc. č. 236/48 orná půda o výměře 2 237 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce při kupní ceně ve výši 671 100,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
3. darování pozemku parc. č. 21/2 ostat. pl. o výměře 214 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z 
vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Klíče – ústavu sociální péče, příspěvková 
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
4. darování rampy u vedlejšího vchodu a u hlavního vchodu do objektu Základní školy prof. 
Z. Matějčka, Olomouc, Svatoplukova 11 na části pozemku parc. č. 980/8 ostat. pl. a na části 
pozemku parc. č. st. 110/2 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
4.22. 
 
5. darování zvedací plošiny v budově bez č.p/č.e., v objektu Základní školy prof. Z. Matějčka, 
Olomouc, Svatoplukova 11 na pozemku parc. č. st. 110/2 zast. pl. v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 
6. darovaní částí pozemků parc. č. 824/2 o výměře 36 572 m2 (dle GP parc. č. 824/76, parc. 
č. 824/77, parc. č. 824/78), parc. č. 937/1 o výměře 295 m2 (dle GP parc. č. 937/12) a parc. 
č. 937/9 o výměře 771 m2 (dle GP parc. č. 937/13), vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic           
a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 
7. darování částí pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 718/40), parc. č. 
718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o výměře 134 m2 (dle GP 
parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č. 718/29, parc. č. 718/30), 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 460/7    
o výměře 8 253 m2 (dle GP parc. č. 460/85) a parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle GP 
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parc. č. 460/86), vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 
4.24. 
 
8. odprodej pozemků parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. 629/36 zahrada        
o výměře 42 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 55 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 1162/1 zahrada o výměře 9 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.26. 
 
10. odprodej pozemku parc. č. st. 251/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 25 700,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/16 ost. pl.     
o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 ost. pl.           
o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 ost. pl.           
o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností MEKOS 
GROUP a.s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 706 300,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.28. 
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4 orná půda          
o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 277.200,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.29. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1079 ostat. pl.        
o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při 
kupní ceně ve výši 7 500,- Kč, tj. 1 000,- Kč/m2 + náklady 1 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.30. 
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 476 lesní pozemek 
o výměře 8 m2 a na část pozemku parc. č.  392/15 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 17 000,- 
Kč, tj. 900,- Kč/m2 + náklady 1 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 
15. odprodej pozemků parc. č. 1514 o výměře 9 m2 a parc. č. 1519 o výměře 40 m2, vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 42 470,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.32. 
 
16. odprodej pozemku parc. č. 1505  ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 220,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 
17. odprodej pozemku parc. č. 1502 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 470,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.34. 
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 288 zahrada o výměře   
1 304 m2, parc. č. 289/1 zahrada o výměře 1 435 m2, parc. č. 289/2 ost. pl. o výměře 38 m2, 
parc. č. 289/3 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 289/4 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 434 ost. 
pl. o výměře 264 m2, parc. č. 464 ost. pl. o výměře 313 m2, parc. č. 465 ost. pl. o výměře 
253 m2, parc. č. 466 ost. pl. o výměře 58 m2 a část pozemku parc. č. 467 ost. pl. o výměře 
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158 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností NOVÁ SLADOVNA, a.s. 
při kupní ceně ve výši  2 010,- Kč/m2,  tj. 7 766 640,- Kč za smluvních podmínek dle návrhu 
společnosti NOVÁ SLADOVNA, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
 
19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. 
č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 223,- Kč/m2, tj. 621 284,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.36 
 
20. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře   
670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx , manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.37. 
 
21. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 494/2 orná půda o výměře     
474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny činí 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.38. 
 
22. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 779/3 orná půda     
o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností St. Hubert s.r.o. 
při kupní ceně ve výši 830,- Kč/m2, tj. 3 445 330,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.39. 
 
23. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a části 
pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
mezi manžely xxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, 
kdy minimální výše kupní ceny činí 550,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.40. 
 
24. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře        
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxx., manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxi, panem xxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny činí 860,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.41. 
 
25. odprodej pozemku parc. č. st. 607 zast. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 460,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.42. 
 
26. odprodej pozemku parc. č. 99/7 ostat. pl. o výměře 210 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 175 900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.43. 
 
27. odprodej pozemků parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 2 264 m2, parc. č. 415/2 ostat. pl.    
o výměře 1 825 m2 a parc. č. 415/24 ostat. pl. o výměře 721 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti Billa Reality spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 14 409 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.44. 
 
28. odprodej pozemku parc. č. 1068 ostat. pl. o výměře 59 m2, část pozemku parc. č. 1946 
ostat. pl. o výměře 19 m2 a část pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 76 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
157.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.45. 
 
29. odprodej objektu č. p. 415 s pozemkem parc. č. st. 542 zastavěná plocha a nádvoří         
o výměře 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) společnosti MOPED s.r.o. 
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za kupní cenu ve výši 2 607 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.46. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Zdeňka Matějky o směnu části pozemku parc. č. 533/20 orná půda o výměře 
5 072 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx za 
pozemky parc. č. 446/12 ostat. pl. o výměře 809 m2, parc. č. 446/1 orná půda o výměře 899 
m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 a parc. č. 450/1 zahrada o výměře  1 903 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví  statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
2. žádosti společnosti Solné mlýny, a.s. o odprodej pozemku parc. č. 306/32 orná půda         
o výměře 1 419 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.29. 
 
3. žádosti společnosti Ekogroup czech s. r. o. o odprodej  pozemku parc. č. st. 1745/2 zast. 
pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.33. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu občanské vybavenosti č. p. 145  s 
pozemkem parc. č. st. 233 zast. pl. o výměře 913 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.47. 
 
5. žádosti paní xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 723/1 
orná půda o výměře 313 m2 (část B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.48. 
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře        
569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 247/6 zahrada o výměře 
504 m2, parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl.   o výměře 457 
m2 a parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.50. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 247/6 zahrada o výměře 
504 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.50. 
 
9. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 
1 629 m2 v k . ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 88 zahrada o výměře 137 m2      
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
11. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 120 zahrada o 
výměře 150 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
12. žádosti společnosti riskmotive s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 79/16 zahrada               
o výměře 314 m2 a parc. č. 79/17 ostat. pl. o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
13. žádosti společnosti  GAS - TM s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 841/12 ostat. pl.   
o výměře 910 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
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14. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx o 
odprodej budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1399  zast. pl. o výměře 
2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 13) dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
15. žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 
ostat. pl. o výměře 4 292 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.8. 
 
16. žádosti Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o darování části pozemku parc. č. 
124/4 ostat. pl. o výměře 1 328 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 
17. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej části pozemku parc. č. 624/7 
ostat. pl. o výměře 420 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 420 m2, vše   
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
18. žádosti společnosti VHH THERMONT s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 624/7 
ostat. pl. o výměře 480 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 630 m2, vše    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
19. žádosti společnosti K - stav stavební a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 624/7 ostat. 
pl. o výměře 480 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 630 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
20. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, společnosti HELKO Computers CZ 
s.r.o., paní xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu bez č. p. / č. e., tech. 
vyb. s pozemkem parc. č. st. 361/1 zast. pl. o výměře 321 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
(OPS Karafitátova) dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
21. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO         ze dne 15. 12. 
2008, bod programu 7, bod 57 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 528/89 
orná půda o výměře 2 106 m2 k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 
4.14. 
 
22. žádosti společnosti DELTA ARMY, s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 
2008, bod programu 7, bod 84 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 624 
ost. pl. o výměře 1 395 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
23. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod 
programu 4, bod 28 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.16. 
 
24. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 84/1 zahrada o výměře 798 m2  v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví pana Miloslava Benýška do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
25. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 494/2 orná půda 
o výměře 403 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za účelem zřízení zázemí k RD dle 
důvodové zprávy bod č. 4.38. 
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26. žádosti společnosti Stavby COMPLET s.r.o. o odprodej  části pozemku parc. č. 779/3 
orná půda o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.39.   
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 5 ve věci nevyhovění žádosti 
společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. o odprodej pozemků  - část parc. č. 615/1 ost. pl. o 
výměře 450 m2, parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2,  parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o 
výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. o 
výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. pl. o 
výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. pl. o výměře 
20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl. o výměře 20 m2, 
parc. č. st. 1905 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 
st. 1909/2  zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 
1911/2 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 
1913/2 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 
1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 
zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. 
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o 
výměře 2 m2, parc. č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.33. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 18 ve věci výše kupní ceny 
za odprodej objektu bez čp./če., jiná stavba (objekt č. 15a) s pozemkem parc. č. st. 1394/1 
zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 a pozemku parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře 162 m2, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši 400 000,- 
Kč +  náklady 9 877,- Kč, tj. 409 877,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.      
 
3. část usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 27 ve věci výše kupní ceny 
při odprodeji budovy č. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře 
437 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 2) společnosti Pyro&Art s.r.o. a schválit 
kupní cenu ve výši 1 088 650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod programu 6, bod 38 ve věci schválení zřízení 
zástavního práva na budovu č. p. 264 na pozemku parc. č. st. 396/1 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj dle důvodové zprávy 
bod č. 4.20. 
 
5. část usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 44 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 499 (dle GP 
parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.36. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
 
Dolní náměstí 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Slavonínská 20, Olomouc 
 dle důvodové zprávy bod 2 a) 
 
b) na 1/2  roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3)  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem  xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy  s xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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10 Opravy komunikací po kanalizaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci oprav komunikací dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
11 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 230,4 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí, 772 00 Olomouc na dobu  od 25.4. do 30.9. v letech  
2009 – 2010.   
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  v letech 2009 - 2010.     
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace Mc 
DONALDS  na  Horním náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f.Kleiblová s.r.o., 
Poděbradova 56, Moravská Ostrava 3128, 702 00 Ostrava,  na dobu  od 1.4. do 30.10. 2009 
- 2013 .   
 
5. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace ARKTIC   
v ulici  Ztracená, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,   
772 00 Olomouc - Droždín,  na dobu od 1.5. do 30.9. 2009.                        
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  BAR – HERNA v ulici 
Lazecká 55, Olomouc, v rozsahu 4,2 m2 ( zbytek je situován na zeleném pásu – povoluje 
OŽP ) pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 772 00 Olomouc, na dobu od 
15.4. do 15.10.  2009.    
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB       
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 
Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.10.  v letech 2009 - 2010.    
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8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Bar LA SCALA v ulici 
Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatelku  p. xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, 739 61 Třinec,  na dobu  od 1.5. do 31.7. a od 1.9. do 30.9. 2009. 
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 29,65 m2  pro žadatele f. Limet CZ, 
Rooseveltova 9, 602 00 Brno,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2009.   
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu    8,88 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9. 2009. 
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ 257 v ulici tř. 
17. listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatelku p.xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 772 00 Olomouc, na dobu od 25.4. do 4.10.  2009 a od 24.4. do 3.10. 
2010 .    
 
12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna BOHÉMA v 
ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxx, 772 00 Olomouc,  na dobu  od  26.4. do 19.9.  v letech  2009 - 2011 . 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
12 Naváděcí systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci a ověřovací provoz  informačních systémů společnosti ELTODO dopravní systémy 
dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
13 Audit prodeje dom ů za rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 2/2009 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
14 Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horá kové a MŠ 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podepsáním Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování dle 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka RNDr. L. Šnevajse k podpisu Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a 
zajištění spolufinancování dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s "ZŠ 
ROŽŇAVSKÁ - rekonstrukce ŠJ" archivní číslo 9003 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě 
 
6. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
15 Územní plán Olomouc - žádost o dotaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projektovou přípravu (dle bodu 3.1 důvodové zprávy) a podání žádosti projektu Územní plán 
Olomouc do vyhlášené výzvy v rámci Integrovaného operačního programu 2007 - 2013 
 
3. schvaluje 
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Novotný Martin, primátor města  

Bod programu: 18. 
 
 
 
16 Projekt "Po stopách Sv. Jana Sarkandra"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy projektu dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL            
na Jednotný technický sekretariát v Olomouci 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle upraveného bodu 5 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit Dohodu o spolupráci a návrh výše spolufinancování projektu SmOl ke schválení 
RMO před podáním žádosti 
T: 16. 6. 2009 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
17 Zimní stadion - investi ční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
zpracování investičního záměru dle důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
18 RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 21. 
 
 
 
19 Výsledky hospoda ření SmOl za rok 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce finanční vypořádání se 
státním rozpočtem a výsledky hospodaření SmOl za rok 2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008, 
b) v souladu s § 17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                
č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SmOl v roce 2008, a to "bez 
výhrad" 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
20 Fond rozvoje bydlení - žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty a) ve věci žádosti manželů Spurných 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
21 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvku dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu      
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 21. 4. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 26. 
 
 
 
22 Zahrani ční služební cesta Pisa II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
 
 
 
23 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, bod č. 1  
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle upravené důvodové zprávy , bod č. 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy, bod č. 3 
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 28. 
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24 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru 
ekonomickém a odboru ochrany Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru ekonomickém dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 4. 2009  
b) organizační změnu v odboru ochrany dle předložené důvodové zprávy s účinností           
od 1. 4. 2009 
c) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek organizačního řádu 
T: 21. 4. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
předložit případnou aktualizaci pracovní náplně oddělení evidence městského majetku a 
finanční strategie 
T: září 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
 
 
 
25 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2009 ZMO dne 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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26 Systém odepisování majetku v p.o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
27 ZŠ Mozartova, stavební úpravy - družina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem realizace akce v roce 2009 a postupem dle bodu 1 důvodové zprávy  
 
3. souhlasí 
se zahájením výběrového řízení k realizaci na stavbu ZŠ Mozartova a ZŠ Petřkova co 
nejdříve, dle stavu projekční připravenosti. 
 
4. ukládá 
náměstku JUDr. Martinu Majorovi předložit na RMO smlouvu o dílo včetně návrhu na 
financování akcí ZŠ Mozartova - družina a ZŠ Petřkova - rekonstrukce výdejny stravy dle 
důvodové zprávy 
T: 5. 5. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 32. 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r. 
1. náměstek primátora 

  
 


