
 
USNESENÍ 

 

z 88. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7.2.2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a  ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 7. 2. 2006 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 26, část 3 usnesení RMO ze dne 15.2.2005, týkající se organizační změny na 
ekonomickém odboru MmOl 
- bod 27, část 3 usnesení RMO ze dne 15.2.2005, týkající se nového organizačního 
uspořádání odboru vnitřního auditu a kontroly 
 
4. 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 
- revokovat bod 15, část 4 usnesení ZMO z 20. 9. 2005, týkající se dodatků zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - škol, dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Kosmonautů 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 14, s Gebelovou Alenou dle důvodové 
zprávy bod 1 a) 
2. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 18, s Šidlejovou Petrou a Romanem dle 
důvodové zprávy bod 1b)  
3. Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, se Stirandovou Kateřinou dle důvodové 
zprávy bod 1c) 
4. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8, s Perůtkou Svatoplukem dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 31, s Indrychovou Janou dle důvodové zprávy 
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bod 1 e) 
6. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1, s Petrovou Kamilou a Miroslavem dle 
důvodové zprávy bod 1 f) 
7. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 20, se Šindelkou Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 1 g) 
8. Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 35, s Bergerem Martinem a Dohnalovou Petrou 
dle důvodové zprávy bod 1 h) 
9. Jeremenkova 30, Olomouc,velikosti 0+1, č.b. 2, s Mrtýnkem Miroslavem dle důvodové 
zprávy bod 2) 
10. Karafiátova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Neherou Markem a Barborou dle 
důvodové zprávy bod 3) 
11. Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 48, s Ulmanovou Růženou dle důvodové 
zprávy bod 4) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Svoboda František, Markéta, Černá cesta 16, Olomouc 
Hořínková Alena, Peškova 1, Olomouc 
Matějovec Zdeněk, Skupova 9, Olomouc 
Menšík Julius, Erenburgova 26, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Opletalova 1, Olomouc 
Ing. Vízek Zdeněk, Rožňavská 14, Olomouc 
Měrková Lenka, Nešporova 7, Olomouc 
Kašpar Marek, Michaela, Balbínova 9, Olomouc 
Lepilová Karla, Marek, Balbínova 9, Olomouc 
Spáčil Jiří, Marta, Balbínova 9, Olomouc 
Hanzlíková Lenka, Balbínova 9, Olomouc 
Křížová Jaroslava, Balbínova 9, Olomouc 
Masaryková Hana, Balbínova 9, Olomouc 
Janků Gabriela, Balbínova 9, Olomouc 
Javorková Zuzana, Balbínova 9, Olomouc 
MUDr. Heczko Marian, Vladěna, Balbínova 9, Olomouc 
Šretrová Lenka, Balbínova 9, Olomouc 
Toncrová Alena, Drahomír, Balbínova 9, Olomouc 
Poledňáková Renáta, Balbínova 9, Olomouc 
Šimek Martin, Věra, Balbínova 9, Olomouc 
Štefanová Pavla, Balbínova 7, Olomouc 
Lisická Lada, Jiří, Balbínova 7, Olomouc 
Bališová Zdeňka, Juraj, Balbínova 7, Olomouc 
Meszáros Imrich, Simona, Balbínova 7, Olomouc 
Zavadil Martin, Michaela, Balbínova 7, Olomouc 
Wurzlerová Alena, Lukáš, Balbínova 7, Olomouc 
Virágová Jana, Balbínova 7, Olomouc 
Ryliak Anton, Danuše, Balbínova 7, Olomouc 
Procházka Miroslav, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kriaková Magdaléna, Sladkovského 1D, Olomouc 
Jurková Anna, Sladkovského 1C, Olomouc 
Ing. Benýšek Richard, Sladkovského 1C, Olomozuc 
Bajerková Jaroslava, Sladkovského 1C, Olomouc 
Jusková Pavla, Martin, Černá cesta 18, Olomouc 
Kvapilová Jana, Černá cesta 17, Olomouc 
Machálek Marek, Lenka, Černá cesta 19, Olomouc 
Homolová Petra, Topolová 4, Olomouc 
Vylegalová Martina, Peškova 2, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 5 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Žůrková Regína, Stiborova 28, Olomouc 
Weinlichová Pavla, Miroslav, Balbínova 7, Olomouc 
Kohlerová Věra, Tř. Svobody 25, Olomouc 
Šufanová Jitka, Jiří, Sladkovského 1D, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:  
Sedláček Mojmír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Mgr. Kupková Petra, Rumunská 11, Olomouc 
Procházková Jana, Sladkovského 1 c, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 c) 
      d) 3 měsíce s nájemcem: 
Vašíčková Martina, Balbínova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Gábor Ivan, P.Přichystala 70, Olomouc 
Láhner Lubomír, Anna, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b,c) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Petr Záhumenský, Politických vězňů 2, Olomouc 
Dagmar Hanousková,Černá cesta 3, Olomouc 
Eva Hollá, Zikova 9, Olomouc 
Dagmar Lašáková, Černá cesta 19, Olomouc 
Olga Oláhová, U etiště 4, Olomouc 
      b) na 1/2 roku s nájemci: 
Anna Krejčí, U Letiště 4, Olomouc  
Jan Planička a Karolina, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a, b)    
 
4. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Milan Šimek, Helena Pospíšilová, Karafiátová 1, Olomouc 
Božena Nedomová, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8)      
 
5. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu: 
Jana Pavlíková, Wellnerova 8, Olomouc   
Jana Švestková, Černá cesta 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a,b) 
 
6.  se změnou nájemce: 
Ladislav Vranka, nám.Terera 2, Olomouc - dříve matka Marie Vranková 
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
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3 Veřejná zakázka č. VZ 01/2006 SNO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení „Zateplení vnějšího pláště objektu 
Přichystalova 66,68, Olomouc“ 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě 
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí 
Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č. VZ 02/2006 SNO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení „Rekonstrukce byt. jader vč. zdravotně 
technické instalace v Olomouci ul. Kosmonautů 12,14,16,18,20“ 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě 
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí 
Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
5 Jmenování hodnotící komise pro ve řejné zakázky č. VZ 01/2006 

SNO, VZ 02/2006 SNO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřená zadávací řízení č. VZ 01/2006 SNO, VZ 
02/2006 SNO 
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3. pověřuje 
hodnotící komisi rovněž hodnocením kvalifikace uchazečů pro otevřená zadávací řízení č. 
VZ 01/2006 SNO, VZ 02/2006 SNO 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
6 Veřejná zakázka 57-05,  p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona veřejnou zakázku s názvem „Systém preference MHD a 
informační systém MHD“  archivní číslo 57-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4  
 
 
7 Zakázka  41-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
zakázku s názvem „Systém preference MHD a informační systém MHD - inženýr stavby“  
archivní číslo 41-05  zájemci dle DZ. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
8 Veřejná zakázka 51-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Holečkova ul. 7- rozšíření kapacity 
domova pro matky s dětmi“ archivní číslo 51-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
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9 Veřejná zakázka  53-05,  zm ěna komise II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
své usnesení č. 5 ze dne 24.1.2006 
 
2. jmenuje 
nového náhradníka hodnotící komise dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.9 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 607, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1) uzavření mandátní smlouvy na provedení  zadávacího řízení s firmou RTS a.s.  
2) zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Moravské divadlo Olomouc -
rekonstrukce části C“ archivní číslo 607 po projednání s MK ČR 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.10 
 
 
11 Velkomoravská ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle odst. 3, bodu. B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
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12 MDO - rekonstrukce části C  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navýšením vlastních finančních prostředků pro rok 2007 na realizaci investiční akce dle 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
na nejbližším zasedání ZMO schválit navýšení vlastních finančních prostředků dle důvodové 
zprávy bod č. 1 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
13 Projekt ISPA I.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním pamětních desek dle bodu B důvodové zprávy a provedením desek umístěných 
v chodníku dle důvodové zprávy z nerezu, alternativně z bronzu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
14 Žádost ZZS OK  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat návrh na opakující se žádosti o vyhrazené parkovací stání, s cílem prodloužit dobu 
platnosti rozhodnutí 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
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15 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Marii 
Škrabalovým dle důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 705/1 o výměře 38 m2 a pozemku parc. 
č. 705/2 o výměře 98 m2, vše lesní půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc předem určeným 
zájemcům manželům Věře a Ing. Pavlu Šperlichovým dle důvodové zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 357/13 ostatní plocha o výměře     
1 m2 a části pozemku parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce a části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, vše obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti TOURIST CENTRUM,     
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 3). 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 346/77 orná půda o výměře 13 m2, parc. 
č. 346/78 orná půda o výměře 594 m2, parc. č. 351/20 orná půda o výměře 3479 m2 a parc. 
č. 351/22 orná půda o výměře 1663 m2 vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc 
předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Hněvotín dle důvodové zpávy bod I. 4). 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2 v     
k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Školagro, s. r. o.dle 
důvodové zprávy bod I. 5). 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 9 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti 
FORTEX-AGS, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o výměře      
18 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu MUDr. Ladislavu 
Korotvičkovi za podmínky, že parkovací stání budou vybudována ze zatravňovacích dlaždic 
dle důvodové zprávy bod I. 7). 
 
8. zveřejnění bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1654 zast. pl. o výměře 1 232 m2, 
parc. č. 94/80 ost. pl. o výměře 88 m2 a části pozemku parc. č. 94/84 (dle GP parc. č. 
94/101) ost. pl. o výměře 1 394 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Lodní sporty Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 8). 
 
9. zveřejnění směny části pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomuc ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku 
parc. č. 4 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 9). 
 
10. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 1137/12 ost. pl. o výměře 177 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Severomoravská 
plynárenská, a. s.dle důvodové zprávy bod I. 10). 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. 
o výměře 211 m2 a části pozemku parc. č. 176 ost. pl. o výměře 450 m2, vše v  k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti STAVING Olomouc,         
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s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
12. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 140 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Magdě Škurkové dle důvodové 
zprávy bod I. 12). 
 
13. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 321/6 trvalý travní porost o výměře 45 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu MVDr. Radovanu Šindelářovi dle 
důvodové zprávy bod I. 13). 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č 50/1 ostatní plocha o výměře 522 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Antonínu 
Tomečkovi, za podmínky že situování parkovacích ploch bude respektovat polohu stávající 
autobusové zastávky a bude uvedeno do souladu s příslušnou ČSN pro odstavné a 
parkovací plochydle důvodové zprávy bod I. 15). 
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce, části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha 
o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 11 m2 vše v k. ú. 
Hodolany, části pozemku parc. č. 278/1 ostatní plocha o výměře 20 m2, pozemku parc. č. 
1511/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  4 m2, části pozemku parc. č. 615/13 ostatní 
plocha o výměře 25 m2, pozemku parc. č. 83/2 ostatní plocha o výměře 1934 m2, pozemku 
parc. č. 294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2 vše v k. ú. Neředín, pozemku 
parc. č.  2225 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 6 m2, pozemku parc. č. 2389 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha o 
výměře 12 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 79/29 ostatní plocha o výměře 
10 m2, pozemku parc. č. 1781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, pozemku parc. č. 
1780 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 vše v k. ú. Olomouc - město, části 
pozemku parc. č. 757/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce a části 
pozemku parc. č.  1347/6 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
předem určenému zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 16). 
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu  části pozemku parc. č. 841/126 ostatní plocha o výměře 
48 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Mgr. Vladanu 
Běhalovi - rozšíření předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod I 17). 
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 336 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
1). 
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc paní Evě Dlabalové, panu Jiřímu Dlabalovi a panu Petru 
Dlabalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2). 
 
19. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 485/1 ost. pl. o výměře 5 255 m2 a parc. č. 621/1 ost. pl. o 
výměře 6 520 m2 a uložení a provozování kabelového vedení NN a umístění kabelové 
skříně na fasádě objektu čp. 919 občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 1025 zast. 
pl. o výměře 568 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 3). 
 
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikačního vedení sítě kabelové televize na pozemcích parc. č. 487/1orná půda o 
výměře 11 204 m2, parc. č. 487/3 ost. pl. o výměře 8 998 m2, parc. č. 487/4 ost. pl. o výměře 
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28 602 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 849/8 orná půda o výměře 24 m2, parc. 
č. 1023 ost. pl. o výměře 820 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
F.C.A. a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4). 
 
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 613 ost. pl. o výměře 34 369 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a parc. č. 1185/4 ost. pl. o výměře 559 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 5). 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 9 534 m2, části 
pozemku parc. č. 185/8 ost. pl. o výměře 747 m2 a pozemku parc. č. 185/7 ost. pl. o výměře 
176 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Vojenskému bytovému družstvu dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6). 
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1648 o výměře 2 435 m2, parc. č. 1649 o výměře 1 784 m2, 
parc. č. 1650/9 o výměře 2 822 m2, parc. č. 1650/8 o výměře 1 564 m2, parc. č. 1650/7 o 
výměře 1 725 m2, parc. č. 1650/6 o výměře 1 770 m2, parc. č. 1721/39 o výměře 2 995 m2, 
parc. č. 1721/40 o výměře 623 m2, parc. č. 1647/2 o výměře 3 127 m2, parc. č. 1647/5 o 
výměře 5 095 m2, parc. č. 1721/30 o výměře 104 m2, parc. č. 1721/1 o výměře 2 471 m2, 
parc. č. 1650/12 o výměře 2 185 m2, parc. č. 1721/29 o výměře 4 864 m2, parc. č. 1721/2 o 
výměře 2 979 m2, parc. č. 1646 o výměře 1 400 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 7). 
 
24. úplatný pronájem pozemků p.č.1650/12 o výměře 2185m2, p.č.1653 o výměře 1339m2, 
p.č.1654/3 o výměře 1917m2, části p.č.1650/6 o výměře 1546,5m2, části p.č.1650/7 o 
výměře 1460m2, části p.č.1650/8 o výměře 856m2, části p.č. 1650/9 o výměře 207,9m2, 
části p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, části p.č.1651/1 o výměře 330,8 m2, části p.č.1651/2 o 
výměře 225m2, části p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, části p.č.1652 o výměře 1021,1m2, části 
p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
NOEMO STEEL CZ, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
25. úplatný pronájem pozemků - části p.č.1650/7 o výměře 35,5m2, části p.č.1650/8 o 
výměře 465,4m2, části p.č.1650/9 o výměře 2316,2m2, části p.č.1650/10 o výměře 157,6m2, 
části p.č.1651/3 o výměře 2,1 m2, části p.č.1651/4 o výměře 168,4m2, části p.č.1647/2 o 
výměře 243,2m2, části p.č.1647/6 o výměře 315/7m2, části p.č.1648 o výměře 719,5m2, 
části p.č.1649 o výměře 333,3 m2, části p.č.1961 o výměře 460,9 m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti STOMIX Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. 
A) 8). 
 
26. úplatný pronájem pozemků - části p.č. 1648 o výměře 71,2m2, části p.č.1721/6 o výměře 
3231,6m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti PYTLÍK, spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
27. úplatný pronájem části pozemku p.č.1721/6 o výměře 2599,3m2 v k.ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc společnosti T-SPRAY-ANTICORRO spol.s r.o. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 8). 
 
28. úplatný pronájem části pozemku p.č.1721/6 o výměře 1601,5m2 v k.ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc společností EOLA s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
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29. úplatný pronájem pozemků - části p.č.1721/2 o výměře 1107,9m2, části p.č.1721/3 o 
výměře 2070,9m2, části p.č. 1721/6 o výměře 519,4m2, části p.č. 1721/32 o výměře 
1582,7m2, části p.č. 1721/33 o výměře 216,6m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc panu Ing. Parvizi Daratovi - ORIENT BOHEMIA dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
30. úplatný pronájem pozemků - části p.č.1721/33 o výměře 414,5m2, části p.č.1721/34 o 
výměře 634,3m2, části p.č.1721/35 o výměře 405,4m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc panu Janu Pospíšilovi - MENPOS dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
31. úplatný pronájem pozemků - části p.č. 1721/16 o výměře 507,2m2, části p.č.1721/17 o 
výměře 434,6m2, části p.č.1721/18 o výměře 66,2m2, části p.č.1721/22 o výměře 751,8 m2, 
části p.č.1721/35 o výměře 257,5m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. 
Janu Zavadilovi - JANZL dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
32. úplatný pronájem pozemků p.č.1721/19 o výměře 1858m2, p.č.1721/20 o výměře 
1996m2, část p.č.1721/16 o výměře 916,8m2, část p.č.1721/17 o výměře 927,4m2, část 
p.č.1721/18 o výměře 1755,4m2, část p.č.1721/22 o výměře 1384/6m2, část p.č.1721/34 o 
výměře 607,3 m2, část p.č.1721/35 o výměře 1478,7m2, vše v k.ú. Holice Olomouce, obec 
Olomouc panu Ing. Pavlu Nastoupilovi - KDV dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
33. úplatný pronájem pozemků - části p.č.1721/3 o výměře 24,9m2, části p.č. 1721/32 o 
výměře 986,7m2, části p.č.1721/33 o výměře 1193,7m2, části p.č.1721/34 o výměře 
769,1m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. 
při kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
34. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kanalizace 
a vodovodu na pozemcích ve vlastnictví pana Ing. Petra Kochty, parc. č. st. 571 o výměře 
195 m2, parc. č. st. 572 o výměře 202 m2, parc. č. st. 574 o výměře 178 m2, parc. č. st. 575 
o výměře 181 m2, parc. č. st. 576 o výměře 179 m2, parc. č. st. 577 o výměře 178 m2, vše 
zast. pl. a parc. č. 762/21 orná půda o výměře 373 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 9). 
 
35. zveřejnění úplatného pronájmu parkovacího místa č. 6 o výměře 18,90 m2 v domě DPS, 
Peškova 1, Olomouc předem určenému zájemci paní Jarmile Zatloukalové dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1). 
 
36. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 126 m2 nacházejícího se v 1. PP a 
nebytového prostoru o výměře 129 m2 nacházejícího se v 1. NP v objektu bydlení č. p. 194 
na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc (Dolní 
nám. č. o. 7), dříve prodejna zeleniny paní Mgr. Bronislavě Paučkové při nájemném ve výši: 
pro prodejnu 2 160,-, 700,-, 430,- Kč/m2/rok + 19 % DPH, pro galerii 430,-, 270,-, 270,- 
Kč/m2/rok + 19 % DPH dle důvodové zprávy bod II. B) 2). 
 
37. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, 
parc. č. 180/8 orná půda o výměře 8028 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
533/11 orná půda o výměře 9383 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc předem určenému 
zájemci Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
38. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 5 ost. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Jiřině Lipenské dle 
důvodové zprávy bod III. 5). 
 
39. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a užívání 
stavby kanalizačního sběrače BXIX a umístění a užívání komunikací - veřejně prospěšných 
staveb č. 224 a 225 ve prospěch statutárního města Olomouce na části pozemku parc. č. 
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930/20 orná půda a na části pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9). 
 
40. zařazení částky 356.800,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2006 a současně 
schválit její vykrytí z rezervy rozpočtu roku 2006 dle důvodové zprávy bod III. 12). 
 
41. zveřejnění odprodeje objektu tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 651 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12). 
 
42. odprodeje objektu č. p. 458 s pozemkem parc. č. st. 595 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 1746 m2 a objekt tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 596 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 25 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12). 
 
43. zveřejnění odprodeje objektu tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1153/1 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 12). 
 
44. zveřejnění odprodeje objektu tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 361/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 327 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12). 
 
45. odprodeje objektu č. p. 982 s pozemkem parc. č. st. 1142 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 382 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12). 
46. zřízení bezúplatného věcného břemene uložení a užívání inženýrských sítí na části 
pozemku parc.č. 500/37 orná půda (dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 500/45) v k.ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany a části pozemku parc.č. 278/94 ost.pl. v k.ú. Hodolany (po 
změně katastrální hranice části pozemku parc.č. 610 ost.pl. v k.ú. Bystrovany) ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 15). 
 
47. směnu pozemků - část parc. č. 38/1 zahrada o výměře 552 m2, část parc. č. st. 33/1 
zast. pl. o výměře 1 007 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, parc. č. st. 722/2 zast. pl. 
o výměře 452 m2, část par. č. 290 ost. pl. o výměře 328 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, parc. č. 1192/2 ost. pl. o výměře 1 682 m2,  parc. č. 1025/12 orná půda o výměře 
111 m2, parc. č. 1193 ost. pl. o výměře 1 129 m2, parc. č. 1025/1 orná půda o výměře        
13 597 m2,  parc. č. 1228/1 ost. pl. o výměře 408 m2, část parc. č. 1192/1 ost. pl. o výměře   
2 908 m2, parc. č. 1381/2 orná půda o výměře 319 m2 a část parc. č. 1189/1 ost. pl. o 
výměře 730 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za infrastrukturu v lokalitě Horní Lán ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, 
spol. s r.o. s tím,že společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. uhradí cenový doplatek ve 
výši 380 300,- Kč za podmínky dle důvodové zprávy - ve věci infrastruktury za předpokladu 
schválení směny ZMO ve věci pozemků dle důvodové zprávy bod III. 21). 
 
48. uzavření darovací smlouvy na podíl id. 1/2 investiční akce „Rekonstrukce tramvajové 
tratě a silnice II/448 na tř. Míru v Olomouci - 2. Stavba“ - stavební objekt SO 303/1 Dešťová 
kanalizace ve výši 591.967,50 Kč mezi Olomouckým krajem jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 7). 
 
49. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Novostavba rodinných domů Černovír - 
kanalizace, vodovod“ mezi společností K - stav stavební a.s. jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 8). 
 
50. zařazení částky ve výši 2,282.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2006 dle 
důvodové zprávy bod IV. 10). 
 
51. úplatný pronájem NP bufetu včetně zázemí o celkové výměře 138,98 m2 ( z toho 
samotný bufet o výměře 36,18 m2, sklad o výměře 1,89 m2 a vedlejší plochy o výměře 
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100,91 m2) v objektu Hynaisova 10 v Olomouci panu Pavlu Šošolíkovi za podmínek dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7). 
 
52. bezúplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes část 
nově vzniklého pozemku parc. č. 185/9 v k.ú. Nová Ulice ve prospěch budovy trafostanice 
umístěné na pozemku parc. č. st. 2299 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem oprav a 
údržby budovy ve prospěch ČR - Ministerstva obrany dle důvodové zprávy bod III. 22). 
 
53. bezúplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění a provozování 
podzemního vedení VN a NN a to z budovy trafostanice umístěné na pozemku parc. č. st. 
2299 v k.ú. Nová Ulice k části nově vzniklého pozemku parc. č. 185/9 v k.ú. Nová Ulice ve 
prospěch ČR - Ministerstva obrany dle důvodové zprávy bod III. 22). 
 
2. souhlasí 
1. s vybudováním provizorního parkoviště na pozemku parc. č 50/1 ostatní plocha o výměře 
522 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu Ing. Antonínu Tomečkovi za 
podmínky že situování parkovacích ploch bude respektovat polohu stávající autobusové 
zastávky a bude uvedeno do souladu s příslušnou ČSN pro odstavné a parkovací plochy dle 
důvodové zprávy bod I. 15). 
 
2. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximálně do výše 470.550,- Kč včetně DPH 
v NP I.P.Pavlova 62 a po ukončení prací a doložení příslušných dokladů s odepisováním v 
účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 6). 
 
3. se změnou subjektu na straně nájemce části pozemku parc. č. 1065/2 ost. pl. o výměře 59 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na 
společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
4. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 
722 zast. pl. o výměře 215 m2 (SmOl vlastní podíl 543/2413 pozemku), parc. č. 437/2 o 
výměře 1 956 m2, parc. č. 607/2 o výměře 5 100 m2, parc. č. 607/48 o výměře 2 493 m2, 
parc. č. 634/10 o výměře 2 539 m2, parc. č. 634/2 o výměře 7 305 m2 a parc. č. 866 o 
výměře 5 013 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ze společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod IV. 3). 
 
5. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 286 ost. 
pl. o výměře 1 027 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ze společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod IV. 4). 
 
6. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení a provozování kabelového vedení NN a VN na pozemcích parc. 
č. 331/2 ost. pl. o výměře 2 716 m2, parc. č. 269/2 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. č. 293/2 
ost. pl. o výměře 1 685 m2, parc. č. 299 ost. pl. o výměře 749 m2, parc. č. 298/1 ost. pl. o 
výměře 3 359 m2, parc. č. 373 ost. pl. o výměře 2 085 m2, parc. č. 91/1 ost. pl. o výměře 164 
m2, parc. č. 89/1 orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č . 371 ost. pl. o výměře 2 123 m2 a 
parc. č. 300/3 ost. pl. o výměře 2 010 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ze 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod IV. 6). 
 
7. s podnájmem nebytových prostor o výměře 209 m2 pro pana Jana Subotu za účelem 
provozování restaurace v NP Horní náměstí 11 dle důvodové zprávy bod II. B) 4). 
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8. s podnájmem části nebytových prostor o výměře 546 m2 pro pana Jana Subotu za účelem 
provozování restaurace v NP Michalská 2 dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
3. nesouhlasí 
s navýšením nájemného o inflační koeficient 1,9 % dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. Ing. Martiny Vylegalové a paní Evy Frýdlové o úplatný pronájem parkovacího místa č. 6 o 
výměře 18,90 m2 v domě DPS, Peškova 1, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
2. manželů Mgr. Jiřího a Ing. Dagmar Štrajtových o odprodej části pozemku parc. č. 581/1 
orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2). 
 
3. paní Karly Taševské o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře    
30 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7). 
 
4. Mgr. Evy Bazgerové, Ing. Evy Pechancové, Ing. Hany Kraváčkové, paní Vladimíry 
Blahové, společnosti JAKUB - OBUV s.r.o., společnosti Empecom, s.r.o. Olomouc a pana 
Roberta Dvořáka o úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 126 m2 nacházejícího 
se v 1. PP a nebytového prostoru o výměře 129 m2 nacházejícího se v 1. NP v objektu 
bydlení č. p. 194 na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc (Dolní nám. č. o. 7), dříve prodejna zeleniny dle důvodové zprávy bod II. B) 2). 
 
5. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji části podniku v NP Ztracená 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
2. změnu pravidel u výše nájemného za pronájem pozemků, kdy sazba nájemného u 
zastavěné plochy pod zahrádkářskými chatami bude napříště stanovena v maximální výši 7,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 9). 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou nájemní smlouvy na úplatný pronájem pozemku 
parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček u 
Olomouce, části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 10 m2, části pozemku parc. 
č. 733/5 ostatní plocha o výměře 11 m2 vše v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 278/1 
ostatní plocha o výměře 20 m2, pozemku parc. č. 1511/1 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře  4 m2, části pozemku parc. č. 615/13 ostatní plocha o výměře 25 m2, pozemku parc. 
č. 83/2 ostatní plocha o výměře 1934 m2, pozemku parc. č. 294 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 424 m2 vše v k. ú. Neředín, pozemku parc. č.  2225 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 6 m2, pozemku parc. č. 2389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, části 
pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, části pozemku 
parc. č. 79/29 ostatní plocha o výměře 10 m2, pozemku parc. č. 1781 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 6 m2, pozemku parc. č. 1780 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 
vše v k. ú. Olomouc - město, části pozemku parc. č. 757/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v   
k. ú. Nové Sady u Olomouce a části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 21 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřené se společností Severomoravská energetika, a. s. 
dle důvodové zprávy bod I. 16). 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou nájemní smlouvu na úplatný pronájem části 
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pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 336 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
uzavřenou se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 1). 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru dopravy postupovat ve smyslu podmínek směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod 
III. 9). 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu uvést do souladu dotčené nájemní vztahy dle důvodové zprávy bod 
IV. 9). 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit nájemní smlouvu se společností Ing. Miloslav Sedláček,     
s. r. o. dohodou dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
všem vedoucím odborů neobjednávat u společnosti Ing. Miloslav Sedláček, s. r. o. žádné 
služby dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
T: ihned 
O: vedoucí odbor ů 
 
12. ukládá 
všem vedoucím odborů poukazovat veškerá plnění statutárního města Olomouce, která mají 
být hrazena společnosti Ing. Miloslav Sedláček, s. r. o. na účet č. 65819156/2700 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7). 
T: ihned 
O: vedoucí odbor ů 
 
13. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 24. 1. 2006, bod programu 2, bod II. A) 28)  ve věci změny 
subjektu na straně nájemce části pozemku parc. č. 1065/2 ost. pl. o výměře 59 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
2. část usnesení RMO ze dne 24. 1. 2006, bod programu 2, bod II. A) 21) ve věci změny 
subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 722 zast. pl. o 
výměře 215 m2 (SmOl vlastní podíl 543/2413 pozemku), parc. č. 437/2 o výměře 1 956 m2, 
parc. č. 607/2 o výměře 5 100 m2, parc. č. 607/48 o výměře 2 493 m2, parc. č. 634/10 o 
výměře 2 539 m2, parc. č. 634/2 o výměře 7 305 m2 a parc. č. 866 o výměře 5 013 m2, vše 
ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zpráva bod IV. 3). 
 
3. část usnesení RMO ze dne 24. 1. 2006, bod programu 2, bod II. A) 20) ve věci změny 
subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 286 ost. pl. o výměře       
1 027 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
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4. část usnesení RMO ze dne 27. 9. 2005, bod programu 2, bod II. A) 1) ve věci změny 
subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 331/2 ost. pl. o 
výměře 2 716 m2, parc. č. 269/2 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. č. 293/2 ost. pl. o výměře     
1 685 m2, parc. č. 299 ost. pl. o výměře 749 m2, parc. č. 298/1 ost. pl. o výměře 3 359 m2, 
parc. č. 373 ost. pl. o výměře 2 085 m2, parc. č. 91/1 ost. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 89/1 
orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č . 371 ost. pl. o výměře 2 123 m2 a parc. č. 300/3 ost. 
pl. o výměře 2 010 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod IV. 6). 
 
14. pověřuje 
správou nemovitostí Technické služby města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 
13). 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 1 ve věci změny subjektu 
na straně nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 74 st. pl. o výměře 622 m2 
v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 11).  
     
2. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 26 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1650/12 o výměře 2185m2, p.č.1653 o 
výměře 1339m2, p.č.1654/3 o výměře 1917m2, část p.č.1650/6 o výměře 1546,5m2, část 
p.č.1650/7 o výměře 1460m2, část p.č.1650/8 o výměře 856m2, část p.č. 1650/9 o výměře 
207,9m2, část p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, část p.č.1651/1 o výměře 330,8 m2, část 
p.č.1651/2 o výměře 225m2, část p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, část p.č.1652 o výměře 
1021,1m2, část p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností NOEMO CZ, s.r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod II. A) 8). 
 
3. část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 30 ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 945/7 orná půda o výměře         
1 340 m2, část parc. č. 906/12 louka o výměře 17 m2 a část parc. č. 930/3 orná půda o 
výměře 60 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc se  společností Praha West Investment     
k. s. při kupní ceně ve výši 655,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 9). 
 
4. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 8 ve věci změny subjektu 
na straně kupujícího pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín a 
parc. č. st. 449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 5). 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1650/12 o výměře 2185m2, 
p.č.1653 o výměře 1339m2, p.č.1654/3 o výměře 1917m2, část p.č.1650/6 o výměře 
1546,5m2, část p.č.1650/7 o výměře 1460m2, část p.č.1650/8 o výměře 856m2, část p.č. 
1650/9 o výměře 207,9m2, část p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, část p.č.1651/1 o výměře 
330,8 m2, část p.č.1651/2 o výměře 225m2, část p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, část p.č.1652 
o výměře 1021,1m2, část p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností NOEMO STEEL CZ, s. r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
2. odprodej pozemku parc. č. 1721/49 orná půda o výměře 106 m2 v k. ú. Holice, obec 
Olomouc manželům Marcele a Josefu Hankeovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj.     
10 600,- dle důvodové zprávy bod III. 8). 
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3. směnu části pozemku parc. č 945/7 orná půda o výměře 1 347 m2, části pozemku parc. č. 
906/12 trvalý travní porost o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 930/3 orná půda o 
výměře 68 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Praha West 
Investment k. s. za část pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl. o výměře 130 m2 a část pozemku 
parc. č. 930/20 orná půda o výměře 1303 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, za podmínky současného uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a užívání stavby kanalizačního 
sběrače BXIX a umístění a užívání komunikací - veřejně prospěšných staveb č. 224 a 225 ve 
prospěch statutárního města Olomouce na části pozemku parc. č. 930/20 orná půda a na 
části pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, za podmínky 
zřízení předkupního práva na část pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl. o výměře 130 m2 a část 
pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 1303 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 
ve prospěch statutárního města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že společnost 
Praha West Investment k. s. je povinna pro případ jakéhokoli zcizení předmětné pozemky 
nabídnout zpětně ke koupi za kupní cenu odpovídající částce 450 Kč/m2 a dále za podmínky 
závazku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 9). 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc manželům Jaroslavu a Evě Tichým za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. 10 
800,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10). 
 
5. nabytí budovy bez čp. technická vybavenost s pozemkem parc. č. st. parc. č. 616 zast. pl. 
a nádvoří o výměře 175 m2, budovy bez čp. technická vybavenost s pozemkem parc. č. st. 
617 zast. pl. a nádvoří o výměře 50 m2 a pozemku parc. č. 532/11 ost. pl. o výměře 830 m2, 
vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc  se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména 
studnou na pozemku parc. č. 532/11 ost. pl., přípojkami a oplocením, včetně 
technologického zařízení trafostanice a vodárny ve vlastnictví společnosti PREFA IP a. s. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce  za kupní cenu ve výši 1. 270 000,- Kč + DPH dle 
důvodové zprávy bod III. 13). 
 
6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 o výměře 
534 m2, části parc. č. 132/15 o výměře 76 m2, části parc. č. 613 o výměře 9 670 m2, části 
parc. č. 590/4 o výměře 209 m2, části parc. č. 800/4 o výměře 1 434 m2, části parc. č. 
800/10 o výměře 110 m2, parc. č. 705/1 o výměře 416 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací a chodníků Fakultní 
nemocnici Olomouc za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu přes část pozemku parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch paní Ludmily Kráčmarové, PharmDr. Pavla Nakládala, 
PhMr. Magdaleny Nakládalové a paní Pavly Ráčkové dle důvodové zprávy bod III. 14). 
 
7. prodej pozemku parc.č. 500/2 o výměře 1771 m2, části pozemku parc.č. 500/3 o výměře 
4026 m2, části pozemku parc.č. 500/4 o výměře 3772 m2, části pozemku parc.č. 500/5 o 
výměře 2153 m2, části pozemku parc.č. 500/6 o výměře 4119 m2, části pozemku parc.č. 
500/7 o výměře 227 m2, části pozemku parc.č. 500/8 o výměře 343 m2 a části pozemku 
parc.č. 500/37 o výměře 4536 m2, vše orná půda v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany (dle 
GP nově vzniklé pozemky parc.č. 500/2 o výměře 20760 m2 a parc.č. 500/45 o výměře     
187 m2) společnosti Timken Česká republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 13,615.550,- Kč za 
podmínky zřízení předkupního práva na předmětné pozemky ve prospěch statutárního 
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že Timken Česká republika s.r.o. je povinna 
pro případ jakéhokoli zcizení předmětných pozemků či jejich částí nabídnout je ke koupi na 
prvém místě statutárnímu městu Olomouc za cenu odpovídající částce 650,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 15). 
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8. výkup pozemku parc. č. 617 vodní plocha o výměře 152 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou z vlastnictví Státní statek Staré Město, státní podnik do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 5,- Kč/m2, t.j. 760,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 16). 
 
9. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 533/17 orná půda o výměře 106 m2 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Jiřiny Příkopové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 17). 
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 319/4 orná půda o výměře 20 m2 v  k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Danielu a Renátě Ludínovým za kupní cenu ve výši 15 790,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 18). 
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 143 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Petru a Ing. Soně Nohelovým za kupní cenu ve 
výši 84 442,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 19).  
 
12.směnu pozemků - část parc. č. 38/1 zahrada o výměře 552 m2, část parc. č. st. 33/1 zast. 
pl. o výměře 1 007 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, parc. č. st. 722/2 zast. pl. o 
výměře 452 m2, část par. č. 290 ost. pl. o výměře 328 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
parc. č. 1192/2 ost. pl. o výměře 1 682 m2,  parc. č. 1025/12 orná půda o výměře 111 m2, 
parc. č. 1193 ost. pl. o výměře 1 129 m2, parc. č. 1025/1 orná půda o výměře 13 597 m2, 
parc. č. 1228/1 ost. pl. o výměře 408 m2, část parc. č. 1192/1 ost. pl. o výměře 2 908 m2, 
parc. č. 1381/2 orná půda o výměře 319 m2 a část parc. č. 1189/1 ost. pl. o výměře 730 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
infrastrukturu v lokalitě Horní Lán ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. s 
tím, že společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. uhradí cenový doplatek ve výši 380 300,- 
Kč za podmínky dle důvodové zprávy - ve věci pozemků dle důvodové zprávy bod III. 21). 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. souhlasit se změnou subjektu na straně kupujícího pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o 
výměře 43 m2 v k. ú. Neředín a parc. č. st. 449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše 
obec Olomouc ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
2. souhlasit se zapracováním smluvní pokuty ve výši 2. 450 000,- Kč do kupní smlouvy v 
případě, že statutární město Olomouc neuhradí kupní cenu před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod III. 22).  
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Tomáše a Kateřiny Mádrových o odprodej části pozemku parc. č. 200/1 
ost. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
2. žádosti manželů Mgr. Jiřího a Ing. Dagmar Štrajtových o odprodej části pozemku parc. č. 
581/1 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 2). 
 
3. žádosti pana Romana Slezáka o odprodej pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře      
8 888 m2 a parc. č. 180/8 orná půda o výměře 8 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3). 
 
4. žádosti paní Jiřiny Lipenské o odprodej části pozemku parc. č. 5 ost. pl. o výměře 33 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5). 
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5. žádosti pana Petra Hofmeistra o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ost. pl. o výměře 
200 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6). 
 
6. žádosti paní Karly Taševské o odprodej části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře     
30 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7). 
 
7. žádosti Ing. arch. Davida Bendy a Mojmíra Doseděla - MOPED o odprodej objektu č. p. 
912 s pozemkem parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 11). 
 
8. žádosti Fakultní nemocnice Olomouc o bezúplatný převod části parc. č. 631/1 ost. pl. o 
výměře 1 088 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 14).  
 
9. žádosti manželů Ing. Petra a Ing. Soni Nohelových o odprodej části pozemku parc. č. 
878/17 orná půda o výměře 127 m2 v v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 19). 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
16 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, pozemky parc.č. 98/1 k.ú. Pavlovičky a 
parc.č. 1413/1 k.ú. Chválkovice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1406/1 k.ú. Chválkovice ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace dle bodu 1 důvodové zprávy a na část pozemku parc.č. 1234/2 k.ú. Chválkovice 
ve vlastnictví Boženy Spáčilové dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 265/346 k.ú. Neředín ve vlastnictví PhDr. 
Reginalda a Hany Keferových dle bodu 3 důvodové zprávy a na pozemek parc.č. 365/18 k.ú. 
Neředín ve vlastnictví Kristiny Partschové dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 147/13 v k.ú. Chválkovice ve 
vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Pozemkový fond ČR dle bodu 4 důvodové zprávy, 
na pozemek parc.č. 1234/4 k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Miroslava Kučery a Ing. Petra 
Kučery dle bodu 6 důvodové zprávy, a na část pozemku parc.č. 1199/1 k.ú. Chválkovice ve 
vlastnictví AGRA Chválkovice spol. s r.o. dle bodu 10. důvodové zprávy 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 116/28 k.ú. Pavlovičky ve 
vlastnictví Ing. Jiřího Zlámala za část pozemku parc.č. 116/17 k.ú. Pavlovičky ve vlastnictví 
SmOl dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 4. 2005 ve věci uzavření směnné smlouvy na část 
pozemku parc.č. 1193/22 k.ú. Chválkovice ve vlastnictví SmOl za pozemky parc.č. 509/17, 
parc.č. 893/6, 539/1, vše k.ú. Chválkovice ve spoluvlastnictví Dagmar a Františka 
Švestkových dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.1 
 
 
17 Salmův palác  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle důvodové zprávy  
T: 14.3.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru správy 
vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru dopravy 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.2 
 
 
18 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004 bod 5 část 8 ve věci kupujících a schválit prodej 
pozemku parc. č. 336/9 zahrada o výměře 42 m2 manželům Renátě a Pavlu Strouhalovým 
za kupní cenu ve výši 12.655,- Kč, z toho kupní cena činí 10.500,- Kč a náklady 2.155,- Kč, 
prodej pozemku parc. č. 336/10 zahrada o výměře 38 m2 Anně Janečkové za kupní cenu ve 
výši 11.655,- Kč, z toho kupní cena činí 9.500,- Kč a náklady 2.155,- Kč, prodej pozemku 
parc. č. 336/11 zahrada o výměře 59 m2 Lubomíru Smutnému za kupní cenu ve výši 
16.905,- Kč, z toho kupní cena činí 14.750,- Kč a náklady 2.155,- Kč, prodej pozemku parc. 
č. 336/12 zahrada o výměře 46 m2 Renátě a Pavlovi Strouhalovým za kupní cenu ve výši 
13.655,- Kč, z toho kupní cena činí 11.500,- Kč a náklady 2.155,- Kč a prodej pozemku parc. 
č. 336/1 zahrada o výměře 37 m2 spoluvlastníkům domu a to manželům Renátě a Pavlovi 
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Strouhalovým, Anně Janečkové, Lubomíru Smutnému, Šárce Melčákové a manželům 
Miroslavu a Jindřiše Uhlířovým za kupní cenu ve výši 11.405,- Kč, z toho kupní cena činí 
9.250,- Kč a náklady 2.155,- Kč, vše dle geometrického plánu č. 392-794/2004 dle důvodové 
zprávy bod I/1 str. 1, 2, 3 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 166 (Hodolanská 11) s pozemkem parc. č. st. 243, zast. pl., o výměře    
226 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  společnosti  HZO stavební s. r. o., Na Vlčinci 
č. p. 72/1, Olomouc, PSČ 774 00, za kupní cenu ve výši  942 710,-Kč, z toho dům   800 
310,-Kč , pozemek 136 600 Kč, náklady 5 800,- Kč dle důvodové zpávy bod II/3 str. 5, 6 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
ZMO, bod 7, část 24 ze dne 20. 9. 2005 a schválit prodej domu č. p. 95 (Blažejské nám. 10) 
s pozemkem (dle geom. plánu č. 820-133/2005) parc. č. st. 519/1, zast. pl., o výměře        
349 m2, parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2 a pozemku parc. č. 99/10 o výměře 185 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu, po jednotkách za 
kupní ceny dle přílohy č.  3 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod II/5 str. 7, 8 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO, bod 2, část 23 a 24  ze dne 22. 2. 2005 ve věci prodeje domu Masarykova 
19, 21 a schválit prodej domu č. p. 736 (Masarykova 19, 21) s pozemkem parc. č. st. 1034/1, 
zast. pl., o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným 
nájemcům domu po jednotkách, za kupní ceny dle přílohy č. 4, vyjma jednotky č. 736/1 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1446/30634 na společných částech domu č. p. 736 a 
pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II/6 str. 8, 9 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej jednotky č. 736/1 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1446/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1446/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., o výměře 830 m2, vše v     
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům JUDr. Jaroslavu a Mgr. Aleně Holubcovým, 
za kupní cenu ve výši 696.055,- Kč, z toho za jednotku 685.883,- Kč, za pozemek 7.209,- Kč 
a náklady 2.963,- Kč dle důvodové zprávy bod II/6 str. 8, 9 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 573/24 v domě č. p. 573 (Stiborova 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 118/14189 na společných částech domu č. p. 573 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 118/14189  na pozemku parc. č. st. 1016, zast, pl., o výměře 255 m2, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc,oprávněnému nájemci panu Josefu Seiberovi, za kupní cenu 
ve výši 105.550,- Kč, z toho za jednotku 100.490,- Kč, za pozemek 1.060,- Kč a náklady 
4.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11 str. 12, 13 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO, bod 7, část 33 a schválit prodej nebytové jednotky č. 60/3 v domě č. p. 60 
(Kateřinská 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 598/2399 na společných částech 
domu  č. p. 60 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  598/2399 k pozemku parc. č. st. 
449, zast. pl., o výměře  564 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům  Jiřímu a 
Heleně Sítařovým, za kupní cenu ve výši  504 830,-Kč, z toho za  nebytovou  jednotku       
139 640,-Kč, za podíl na pozemku  360 485,-Kč, za náklady  4 700,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/12 str. 13, 14 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek č. 116/13, 116/16, 116/19 v domě č. p. 116 (Černá cesta 41) a č. 
119/15 v domě č. p. 119 (Černá cesta 45 a 47), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc,dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, Olomouckému kraji dle důvodové zprávy 
bod II/20 str. 19, 20 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- schválit uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu s Marií Frajtovou, a to 
souhlasného prohlášení o uznání absolutní neplatnosti smlouvy o převodu jednotky č. 319/5 
v domě č. p. 318, 319 a 320, podílu o velikosti 689/13252 na společných částech domu č. p. 
318, 319 a 320 a podílu o velikosti 689/13252 na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a to smlouvy ze dne 15. 3. 2005,  právní účinky vkladu ke dni 
24. 6. 2005, pro rozpor se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a schválit sepis a 
podání žádosti katastrálnímu úřadu o výmaz zápisu vlastnictví Marie Frajtové a obnovu 
zápisu vlastnictví statutárního města Olomouce v katastru nemovitostí. 
- schválit uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu s manžely Ivanou a 
Danielem Procházkovými, a to souhlasného prohlášení o uznání absolutní neplatnosti 
smlouvy o převodu jednotky č. 319/6 v domě č. p. 318, 319 a 320, podílu o velikosti 
605/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podílu o velikosti 605/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a to smlouvy ze 
dne 18. 5. 2005, právní účinky vkladu ke dni 25. 8. 2005, pro rozpor se zákonem č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů, a schválit sepis a podání žádosti katastrálnímu úřadu o výmaz zápisu 
vlastnictví manželů Ivany a Daniela Procházkových a obnovu zápisu vlastnictví statutárního 
města Olomouce v katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod II/21 str. 20, 21, 22, 23 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit po výmazu vlastnictví fyzických osob z katastru nemovitostí a obnově zápisu 
vlastnictví statutárního města Olomouce podání žádosti katastrálnímu úřadu o opravu chyby 
tak, aby byl zapsán skutečný stav takto: 
- jednotka č. 319/5, o výměře 60,50 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o velikosti 
605/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 605/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, - vlastník: 
statutární město Olomouc, 
- jednotka č. 319/6, o výměře 68,90 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o velikosti 
689/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 689/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, - vlastník: 
statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod II/21 str. 20, 21, 22, 23 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- schválit prodej jednotky č. 319/5, o výměře 60,50 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o 
velikosti 605/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 
605/13252 na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
manželům Ivaně a Danielovi Procházkovým za kupní cenu 180 704,- Kč, z toho za jednotku 
a podíl na společných částech domu 176 455,- Kč, podíl na pozemku 2 428,- Kč a náklady 
spojené s prodejem domu 1 821,- Kč. 
- schválit prodej jednotky č. 319/6, o výměře 68,90 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o 
velikosti 689/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 
689/13252 na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, Marii 
Frajtové za kupní cenu 205 793,- Kč, z toho za jednotku a podíl na společných částech domu 
200 955,- Kč, podíl na pozemku 2 765,- Kč a náklady spojené s prodejem domu 2 074,- Kč 
dle důvodové zprávy bod II/21 str. 20, 21, 22, 23 
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13. nevyhovuje 
žádosti Miloslavy a Jiřího Komzákových ve věci vrácení poměrné části nájemného u bj. č. 
757/1 v domě Dukelská 11 a trvá na původním usnesení ze dne 24. 1. 2006 dle důvodové 
zprávy bod II/22 str. 23 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 1173/8 v domě Dukelská 19 do       
31. 5. 2006 slečně Soně Fischerové dle důvodové zprávy bod II/23 str. 23, 24 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Pavla Hrušky ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/19 v 
domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) dle důvodové zprávy bod II/24 str. 24 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/5 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zast. pl., o výměře 891 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Petru a Ladě Lojkovým za kupní cenu ve výši 37.645,- Kč: z 
toho za jednotku 34.626,- Kč, za pozemek 2.112,- Kč, náklady 907,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/1 str. 25 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové  jednotky č. 866/7 v domě č. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4805/173156 na společných částech domu č. p. 866 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4805/173156 na pozemku parc. č. st. 729/2, zast. pl., o 
výměře 497 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Haně Želískové za kupní cenu 
ve výši 32.904,- Kč, z toho za jednotku 29.675,- Kč, za pozemek 2.324,- Kč, náklady 905,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/2 str. 26 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 175/3 v domě č. p. 175 (Panská 4) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1298/8625 na společných částech domu č. p. 175 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1298/8625 na pozemku parc. č. st. 601, zast. pl., o výměře 325 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Veronice Lattové a Michalu Novotnému za kupní 
cenu ve výši 181.099,- Kč: z toho za jednotku 143.557,- Kč, za pozemek 31.302,- Kč, 
náklady 6.240,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 27 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové  jednotky č. 471/2 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 387/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 387/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Zdeňce Kylhofové, za kupní cenu ve výši 48.444,- Kč, z toho 
za jednotku 45.080,- Kč, za pozemek 1.448,- Kč, náklady 1.916,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/4 str. 28 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové  jednotky č. 471/3 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  441/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  441/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Anně Demkové, za kupní cenu ve výši 55.205,- Kč, z toho 
za jednotku 51.371,- Kč, za pozemek 1.650,- Kč, náklady 2.184,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/5 str. 29 
 



 24

21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 471/8 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 439/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 439/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Petru Škůrkovi, za kupní cenu ve výši 54.955,- Kč, z toho za 
jednotku 51.138,- Kč, za pozemek 1.643,- Kč, náklady 2.174,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/6 str. 29, 30 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1036/33 v domě č. p. 1036, 1037, 1038 (Jungmannova 18, 20, 22) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 480/65322 na společných částech domu č. p. 1036, 
1037, 1038 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 480/65322 na pozemku parc. č. st. 
1150/1, 1150/2, 1150/3, zast. pl., o výměře 309 m2, 306 m2, 301 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, paní Ditě Navrátilové, za kupní cenu celkem 41.635,- Kč, z toho za jednotku 
40.187,- Kč, za pozemek 843,- Kč, náklady 605,- Kč dle důvodové zprávy bod III/7 str. 30, 31 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 802/1 v domě č. p. 801, 802 (Wolkerova 48, 50) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 400/9574 na společných částech domu č. p. 801, 802 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 400/9574 na pozemku parc. č. st. 1229, 1228, zast. 
pl., o výměře 151 m2, 157m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Martině 
Opluštilové, za kupní cenu celkem 56.051,- Kč: z toho za jednotku 53.080,- Kč, za pozemek 
1.192,- Kč,  náklady 1.779,- Kč dle důvodové zprávy bod III/8 str. 31, 32 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 421/5 v domě č. p. 419, 420, 421 (Polská 54, 56, 58) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/13425 na společných částech domu č. p. 419, 420, 
421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/13425 na pozemku parc. č. st. 1444, 
1445, 1446, zast. pl., o výměře 192 m2, 176 m2, 179 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu Mgr. Josefu Línkovi, za kupní cenu celkem 303.615,- Kč, z toho za jednotku 
301.900,- Kč, za pozemek 3.632,- Kč, náklady 1.067,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9 str. 
32, 33 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7 část 53 usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) a schválit prodej bytové 
jednotky č. 1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 109/5188 na společných částech domu č. p. 1039, 1043, 1066 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na pozemku parc. č. st. 1343, 1344, 1345, 
zast. pl., o výměře 327 m2, 230 m2, 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 
ve výši 360.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10 str. 33, 34 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7 část 49 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
208/5 v domě č. p. 208 (Divišova 9) a schválit prodej bytové jednotky č. 208/5 v domě č. p. 
208 (Divišova 9) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 852/8600 na společných částech 
domu č. p. 208 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 852/8600 na pozemku parc. č. st. 
222, zast. pl., o výměře 340 m2, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc formou veřejné dražby dle 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vyvolávací cenu ve výši 410.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/11 str. 34, 35 
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27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Pavla Trubače ve věci přehodnocení  kupní ceny za bytovou jednotku č 309/1 v 
domě č. p. 309 (Denisova 15) dle důvodové zprávy bod III/12 str. 35,36,37 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7 část  51 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
309/1 v domě č. p. 309 (Denisova 15) a schválit prodej bytové jednotky č. 309/1 v domě č. p. 
309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 na společných 
částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 na pozemku 
parc. č. st. 117, zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vyvolávací cenu 
ve výši 510.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/12 str. 35, 36, 37 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7 část  50 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
309/3 v domě č. p. 309 (Denisova 15) a schválit prodej bytové jednotky č. 309/3 v domě č. p. 
309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 na společných 
částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 na pozemku 
parc. č. st. 117, zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vyvolávací cenu 
ve výši 510.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/13 str. 37, 38 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - D) dle důvodové zprávy bod IV/1 
str. 38, 39 
 
31. schvaluje 
uznání faktur dle přílohy č. 5 důvodové zprávy a  dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 40 
 
32. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 40, 41 
 
33. schvaluje 
vrácení II. částí kupních cen dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 41 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové  jednotky č. 1004/18 v domě Za vodojemem 2 do 
30. 3. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod I./1 str. 1 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/12 v domě č. p. 1068, 962, 1069 (Kpt. Nálepky 11, 13 a 
Kaštanová 16) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/37429 na společných částech 
domu č. p. 1068, 962, 1069 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/37429 na 
pozemku parc. č. st. 1346, 1347, 1348, zast. pl., o výměře 228 m2, 228 m2, 422 m2, vše v  
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, slečně Anně Czaschové, za kupní cenu celkem 
80.069,- Kč, z toho za jednotku 76.866,- Kč, za pozemek 2.451,- Kč, náklady 752,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod II./1 str 1, 2 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A, B dle dodatku důvodové zprávy bod 
III./1 str. 2 
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9 
 
 
19 Rozpočtové zm ěny roku 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce 
a) s rozpočtovými změnami roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část 
B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
20 Dodatek po řízení Souboru zm ěn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 21.2.2006 upravený dodatek pořízení Souboru změn č. XIV 
ÚPnSÚ Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Dodatek pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené přílohy 
důvodové zprávy. 
 
4. ukládá 
zpracovat koncepci využití objektu ZŠ Nemilany v kontextu návrhu na pořízení souboru 
změn č. XIV/ 31 
T: 28.3.2006 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
21 Parkování v centru - ZPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
22 Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záložní variantou dopravního napojení lokality Pražská východ ve variantě A důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
23 Projekty EU - závazky kone čného p říjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí akce následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Webové stránky 
Business To Business“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového 
schématu Olomouckého kraje, profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 761.420,- Kč. 
Statutární město Olomouc spolu s partnerem akce CK Pressburg s.r.o. se bude podílet na 
akci finanční částkou ve výši 388.324,- Kč. 
 
3. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí akce následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Elektronizace 
služeb IC Olomouc“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového 
schématu Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 1.814.080,- 
Kč. Statutární město Olomouc se bude podílet na akci finanční částkou ve výši 181.408,- Kč. 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí akce následovně: Příjemce 
Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Webové stránky Business 
To Business“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového schématu 
Olomouckého kraje, profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 761.420,- Kč. Statutární 
město Olomouc spolu s partnerem akce CK Pressburg s.r.o.se bude podílet na akci finanční 
částkou ve výši 388.324,- Kč. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí akce následovně: Příjemce 
Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Elektronizace služeb IC 
Olomouc“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového schématu 
Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 1.814.080,- Kč. 
Statutární město Olomouc se bude podílet na akci finanční částkou ve výši 181.408,- Kč. 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
24 Smlouvy na r. 2006 s dopravcem DPMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské 
hromadné dopravy s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
upravený návrh smlouvy o finanční spoluúčasti na obnově vozidel s dopravcem DPMO, a.s. 
dle předložené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD 
T: 14.3.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu o finanční spoluúčasti na obnově vozidel 
T: 14.3.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
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25 Smlouva na r. 2006 s dopravcem Connex Morava, a. s . 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem 
Connex Morava, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO přehled o provedených kontrolách u Connex  Morava, a. s. a  DPMO, a. s., za 
rok 2005 ze strany oddělení výkonu státní správy na úseku dopravy  
T: 28.3.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
T: 14.3.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
26 Dodatek č. 12 ke smlouv ě s TSMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 12 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 12 dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
informovat radu města o finančních nákladech zimní údržby za období 2005/2006 
T: květen 2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
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27 Kontrolní akce - Spolek Trend vozí čkářů - využití finan ční 
podpory na rozvoj služeb vozí čkářům 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 18 
 
 
28 Projekt MEMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odměňováním externích pracovníků zúčastněných na projektu dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na odměňování zaměstnanců MmOl zúčastněných na projektu dle důvodové 
zprávy 
T: 14.3.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19 
 
 
29 VFP - kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti kultury dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy, včetně 
rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací dle upravené 
přílohy č. 2 důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravených příloh č. 1 a2 důvodové zprávy v 
souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: červen 2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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5. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000 Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. schvaluje 
zařazení částek dle bodu C upravené důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
30 VFP - oživení centra  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti oživení centra dle upravené přílohy č. 1  důvodové zprávy, 
včetně rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti oživení Svatého Kopečka dle upravené přílohy č. 2  důvodové 
zprávy, včetně rozpočtových změn 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy pro poskytování příspěvků dle upravených příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy v 
souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 13.6.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
31 Návrh na poskytnutí ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 

SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu - předložený návrh na rozdělení veřejných finančních podpor z rozpočtu 
statutárního města Olomouce zdravotnickým subjektům pro rok 2006 dle upravené přílohy 
důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím veřejných finančních podpor dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy 
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3. ukládá 
na jednání ZMO  dne 21.2.2006 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle upravené přílohy důvodové 
zprávy v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního 
města Olomouce 
T: 28.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
32 Návrh na poskytnutí ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 

statutárního m ěsta Olomouce na sociální služby a humanitární 
pomoc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 21.2.2006 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč formou příslušných rozpočtových změn 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrhy na poskytnutí veřejných finančních podpor nad 50 tis.Kč formou příslušných 
rozpočtových změn 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 28.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
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33 Dětské jesle  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh výše poplatků za pobyt a stravu dítěte v jeslích dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat veřejnost o přijatém usnesení 
T: 14.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
34 Stipendium statutárního m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení stipendia statutárního města Olomouce posluchačům Univerzity Palackého Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat Univerzitu Palackého Olomouc o přijatém usnesení 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
zajistit poskytnutí stipendia na základě výjimky z Pravidel pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
35 Plán oprav SNO, a. s., na rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
upravenou variantu VI. plánu oprav na rok SNO, a. s., na rok 2006 ve finančním objemu 
31.330.000,- Kč dle důvodové zprávy  
 
3. souhlasí 
se zařazením položek plánu oprav SNO, a. s., na rok 2006 - zdravoinstalace Přichystalova 
70, zateplení Erenburgova 26, fasáda Horní náměstí 21, fasáda U Hradeb 2 v rozsahu dle 
důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26 
 
 
36 DPS Peškova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh rozpočtové změny pro zajištění realizace investiční akce DPS Peškova 
T: 11.4.2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26.1 
 
 
37 Objekt ob čanské vybavenosti Chomoutov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
projednat s nájemcem objektu občanské vybavenosti Chomoutov možnost využití tohoto 
objektu pro potřeby SmOl a předložit informaci RMO 
T: 14.3.2006 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
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38 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28 
 
 
39 Pronájem foyeru MDO Krátkému filmu Praha  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s krátkodobým pronájmem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO upravený návrh zřizovací listiny MDO dle diskuse v RMO 
T: 14.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
40 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru vn ějších 

vztahů a informací a v odboru školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru vnějších vztahů a informací a v odboru školství MmOl s 
účinností od 1. 3. 2006 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31 
 
 
41 Organiza ční záležitosti - Hynaisova, volný interiér  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy rozpočtu k dispozici, v případě jejího 
schválení na nejbližším zasedání ZMO  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31.1 
 
 
42 Fond rozvoje bydlení - 17.kolo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením výjimek dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím účelových úvěrů 17.kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
4. ukládá 
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke 
schválení Zastupitelstvu města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
udělení výjimek z vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí účelových úvěrů z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
43 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 33 
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44 Delegování zástupc ů SmOl na valné hromady a členské sch ůze 

bytových družstev  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valné hromady společností 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s., OLTERM & TD Olomouc, a. s., SK Sigma 
Olomouc, a. s., a členské schůze BD Olomouc, Jiráskova  a BD Olomouc, Jižní dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SmOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 35 
 
 
45 Povolení vjezdu do PZ, bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do PZ dle upravené důvodové zprávy, odst. 1 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy, odst. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 36 
 
 
46 Žádost St řediska rané pé če Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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Bod programu: 37 
 
 
47 Plavecký stadion Olomouc - vstupné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat analýzu provozních nákladů na provoz Plaveckého stadionu Olomouc za období 
2000 - 2005 a předložit RMO 
T: 9.5.2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 38 
 
 
48 Výstavišt ě Flora, a. s. - Dodatek č. 1 smlouvy na rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na rok 2006 mezi Výstavištěm Flora, a. s., a Statutárním městem 
Olomouc 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě na rok 2006 mezi Výstavištěm Flora, a. s., a Statutárním 
městem Olomouc 
T: 14.3.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 39 
 
 
49 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
a) členku KMČ Svatý Kopeček dle důvodové zprávy 
b) člena sociální komise dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
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a) člena KMČ Svatý Kopeček dle důvodové zprávy 
b) členku sociální komise dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
o změnách v KMČ  a sociální komisi informovat předsedu 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 40 
 
 
50 Návrh programu 21. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 21. zasedání ZMO: na úterý dne 21. 2. 2006 od 9.oo hod. 
- místo  konání 21. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,  
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 21. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 41 
 
 
51 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního soudu 
v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Olomouci  dle důvodové zprávy na 
nebližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 42 
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52 Projekt Oblastní unie neslyšících  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 43 
 
 
53 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odprodej dokumentace vybraných inženýrských sítí pořízených v rámci dokumentace pro 
stavební povolení „Bytového domu na ulici Schweitzerova“ za cenu ve výši 10 000,- Kč 
společnosti K-STAV stavební, a. s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 44 
 
 
54 Vitráž Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 45 
 
 
55 Petice - Kaštanová  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
odboru dopravy zabezpečit údržbu průchodu v souladu se smlouvou o podnájmu s firmou 
LUXOS, spol.s r.o. 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 14.3.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 46 
 
 
56 Malá parkovišt ě 2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací  parkovišť dle bodu A3,  A4,  A6 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s přípravou projektové dokumentace parkovišť dle bodu B3 a B8 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 47 
 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


