
 
USNESENÍ 

 

z 94. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 11. 4. 2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 11. 4. 2006 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně  dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
- termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
- termíny plnění usnesení dle části B) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 25, část  3 usnesení RMO ze dne  7. 2. 2006 
 
4. ukládá 
informovat o závadách zjištěných při kontrole v MŠ Holice i ostatní subjekty s cílem 
eliminace podobných závad 
T: 25.4.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2      
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům paní Šárce Pazderkové         
a paní Zdence Postové dle důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 383 m2      
a pozemku parc. č. 969 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
předem určeným zájemcům manželům Jitce a Vojtěchu Haberlandovým dle důvodové 
zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 110 m2      
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Zdeňku Chlupovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3).  
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4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Martinu Karlecovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4). 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 130 m2      
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Marku Hanákovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5). 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 103 pastvina o výměře 42 m2         
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Mgr. 
Ivaně a Jaroslavu Kováčikovým dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1712 zast. pl. o výměře 17 m2        
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Petru Sedláčkovi 
dle důvodové zprávy bod I. 7). 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 8 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti AAA AUTO a. s. dle 
důvodové zprávy bod I. 10). 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části konstrukce vstupu do podchodu na pozemku parc. č. 
938/39 a části konstrukce vstupu do podchodu a podzemního parkoviště podchodu              
na pozemku parc. č. 921 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci 
panu Slobodanu Ruskovi dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
10. zveřejnění dočasného užívání pozemku parc. č. 22/2  ostatní plocha o výměře 6997 m2   
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Janu Stündlovi dle 
důvodové zprávy bod I. 13). 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 105/54 ostatní plocha o výměře   
1m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci Zdravotnické 
záchranné službě Olomouckého kraje za podmínky, že bude respektována stávající vzrostlá 
alejová výsadba javorů a stavbou nedojde k zásahu do jejích kořenových systémů dle 
důvodové zprávy bod I. 14). 
 
12. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 1209 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Miroslavu Ženčákovi dle 
důvodové zprávy bod I. 15). 
 
13. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 319/4 orná půda o výměře 30 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Svatopluku a Ing. 
Šárce Šůstkovým dle důvodové zprávy bod. I. 16). 
 
14. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 247/11 ost. pl. o výměře 300 m2 a části 
pozemku parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře 60 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem 
určenému zájemci manželům Stanislavu a Jindře Chloupkovým dle důvodové zprávy         
bod I. 17). 
 
15. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 1045/24 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc předem určenému zájemci manželům Ing. Romanu a Ing. Márii 
Remešovým dle důvodové zprávy bod I. 18). 
 
16. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 438/38 orná půda o výměře 227 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci manželům Milanu a Vlastě 
Sigmundovým dle důvodové zprávy bod I. 19). 
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17. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 886/10 ost. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti LB 2000, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod I. 21). 
 
18. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. st. 1474/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1474/3       
o výměře 7 m2, parc. č. st. 1474/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/2 o výměře 1 m2, parc. 
č. st. 1475/3 o výměře 7 m2, parc. č. st. 1475/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1476/2 o výměře 
1 m2, parc. č. st. 1476/3 o výměře 7 m2 a parc. č. st. 1476/4 o výměře 1 m2, vše zast. pl.     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti HORSTAV Olomouc, 
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 22). 
 
19. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 158/19 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc předem určenému zájemci manželům Ing. Petru a Ing. Ludmile Nohejlovým 
dle důvodové zprávy bod I. 23). 
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určenému zájemci panu Františku Makovcovi dle důvodové zprávy          
bod I. 24). 
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru v objektu Pavelčákova č. o. 21, 
Olomouc (dříve galerie), 1. NP o výměře 132,52 m2 dle důvodové zprávy bod I. 25). 
 
22. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Vojtěchu 
Mutinovi - lokalita č. 1 (místo č. 1) - ul. 28. října - prodej dřevěných hraček a dekorací dle 
důvodové zprávy bod I. 26). 
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/15 o výměře 101 m2, kultury 
zahrada v k. ú. Lazce předem určenému zájemci Janě Nemerádové dle důvodové zprávy 
bod I. 27). 
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72/7 o výměře 235 m2, kultury 
zahrada, v k. ú. Neředín a části pozemku parc. č. 72/10 o výměře 8 m2, kultury zahrada,      
v k. ú. Neředín předem určenému zájemci Zdeňce Červené dle důvodové zprávy bod I. 28). 
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72/8 o výměře 252 m2, kultury 
zahrada, v k.ú. Neředín předem určenému zájemci Radimu Červenému dle důvodové zprávy 
bod I. 29). 
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu NP Horní náměstí č.o. 5, Olomouc  předem určenému 
zájemci společnosti ELOPUR spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 30). 
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostory v objektu č.p. 205 na pozemku parc. 
č. st. 631 zast. pl. v k.ú. Olomouc-město,obec Olomouc (Horní náměstí č.o. 12) předem 
určenému zájemci společnosti  DOMA-R s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 31). 
 
28. zveřejnění odprodeje objektu zemědělské stavby s pozemkem parc. č. st. 71 zast. pl.       
o výměře 609 m2, objektu obč. vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 70  zast. pl. o výměře 
776 m2 a pozemku parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 32). 
 
29. zveřejnění směny pozemků parc. č. 355/1 ost. pl. o výměře 1 790 m2, parc. č. 355/9       
o výměře 359 m2, parc. č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, parc. č. 658 ost. pl. o výměře     
2 421 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana JUDr. Milana Neorala, MUDr. 
Čestmíra Neorala, paní Věry Poučové a paní Dagmar Přikrylové, pozemků parc. č. 659/1 
ost. pl. o výměře 539 m2, parc. č. 659/2 ost. pl. o výměře 1 589 m2, parc. č. 660 ost. pl.        
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o výměře 5 034 m2 ve vlastnictví pana MUDr. Čestmíra Neorala, část pozemku parc. č. 
362/2 zahrada o výměře 2 166 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana MUDr. 
Čestmíra Neorala a paní Věry Poučové, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
za pozemky část parc. č. 377/84 orná půda o výměře 478 m2, část parc. č. 377/83 orná půda 
o výměře 2 324 m2, parc. č. 361 orná půda o výměře 480 m2, parc. č. 360/2 zahrada       
o výměře 769 m2, část parc. č. 360/1 zahrada o výměře 795 m2, parc. č. 360/8 orná půda        
o výměře 415 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2, parc. č. 360/6 orná půda        
o výměře 588 m2, parc. č. 360/5 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/4 orná půda        
o výměře 588 m2, parc. č. 360/3 orná půda o výměře 595 m2, část parc. č. 377/77 orná půda 
o výměře 115 m2, část parc. č. 362/1 ost. pl. o výměře 607 m2 a část parc. č. 377/76 orná 
půda o výměře 4370 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 33).  
 
30. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 401/6 
ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 34). 
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Jiřímu a Marii Škrabalovým dle důvodové zprávy bod 
II. A) 1). 
 
32. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1156/8 zahrada o výměře 271 m2 a pozemku parc. č. 
412 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní Marii 
Zapletalové dle důvodové zprávy bod II. A) 2). 
 
33. úplatný pronájem 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 manželům Věře a Ing. Pavlu 
Šperlichovým dle důvodové zprávy bod II. A) 3). 
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 203 ostatní plocha o výměře 135 m2, části 
pozemku parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 135 m2 oba v k. ú. Nový Svět u Olomouce a 
části pozemku parc. č. 1677/2 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
vše obec Olomouc manželům Renému a Ivetě Kortišovým za podmínky, že komunikace 
bude zachována jako veřejně přístupná dle důvodové zprávy bod II. A) 4). 
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům Anně a Jaroslavu Liškovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 5). 
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha o výměře 115 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc manželům Miroslavu a Evě Kubáčkovým dle důvodové zprávy bod 
II. A) 6). 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 824/2 ost. pl. o výměře 50 854 m2, parc. č. 263/2 orná půda    
o výměře 2 193 m2, parc. č. 1023 ost. pl. o výměře 3 576 m2, parc. č. 824/73 ost. pl.            
o výměře 1 290 m2, parc. č. 824/3 ost. pl. o výměře 3 079 m2, parc. č. 1065 ost. pl. o výměře 
473 m2 a parc. č. 1066 ost. pl. o výměře 817 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc        
ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 7). 
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38. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 90/33 ost. pl. o výměře 3 815 m2, parc. č. 
90/35 ost. pl. o výměře 1 076 m2 a parc. č. 145/2 ost. pl. o výměře 3 549 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch ČD - Telematika a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky         
na pozemku parc. č. 2135 ost. pl. o výměře 1 343 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc       
ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 9). 
 
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. st. 294 zast. pl. o výměře 424 m2, parc. č. 83/2 ost. pl.       
o výměře 1 934 m2, parc. č. 121/7 ost. pl. o výměře 17 005 m2, parc. č. 79/116 orná půda     
o výměře 125 m2, parc. č. 79/24 ost. pl. o výměře 4 525 m2, parc. č. 79/107 ost. pl. o výměře 
2 774 m2, parc. č. 588 ost. pl. o výměře 3 415 m2, parc. č. 541/1 ost. pl. o výměře 13 772 
m2, parc. č. 540/2 ost. pl. o výměře 17 765 m2, parc. č. 470/3 ost. pl. o výměře 2 995 m2, 
parc. č. 480/4 ost. pl. o výměře 2 150 m2, parc. č. 480/29 ost. pl. o výměře 353 m2, parc. č. 
480/12 ost. pl. o výměře 467 m2, parc. č. 480/14 ost. pl. o výměře 841 m2, parc. č. 480/5 ost. 
pl. o výměře 2 594 m2, parc. č. 531/1 ost. pl. o výměře 874 m2, parc. č. 487/1 orná půda       
o výměře 11 204 m2, parc. č. 487/70 ost. pl. o výměře 170 m2, parc. č. 487/7 ost. pl.             
o výměře 2 024 m2, parc. č. 487/6 ost. pl. o výměře 1 008 m2, parc. č.  526/1 ost. pl.             
o výměře 23 046 m2 a parc. č. 546/3 ost. pl. o výměře 14 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc. Dále na pozemcích parc. č. 985/1 ost. pl. o výměře 889 m2, parc. č. 849/8 orná 
půda o výměře 24 m2, parc. č. 1023 ost. pl. o výměře 820 m2, parc. č. 981/2 ost. pl.              
o výměře 596 m2, parc. č. 967/2 orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 938/2 trvalý travní 
porost o výměře 1 548 m2, parc. č. 1026/2 o výměře 4 297 m2, parc. č. 970 o výměře 11 399 
m2, parc. č. 1027 o výměře 931 m2, parc. č. 1029/25 o výměře 786 m2, parc. č. 1028/7  
o výměře 12 635 m2, parc. č. 1029/22 o výměře 2 903 m2, parc. č. 1029/23 o výměře 1 736 
m2, parc. č. 1029/24 o výměře 987 m2 a parc. č. 1033 o výměře 3 837 m2, vše ost. pl., vše    
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 513 o výměře 1 076 m2, parc. č. 
401/18 o výměře 2 683 m2, parc. č. 401/17 o výměře 7 904 m2, parc. č. 401/8 o výměře       
8 686 m2, parc. č. 390/8 o výměře 1 427 m2, parc. č. 390/12 o výměře 160 m2, parc. č. 
380/138 o výměře 991 m2, vše ost. pl., parc. č. 380/139 orná půda o výměře 135 m2, parc. 
č. 380/130 orná půda o výměře 5 310 m2, parc. č. 380/128 ost. pl. o výměře 7 594 m2, parc. 
č. 478/1 ost. pl. o výměře 584 m2, parc. č. 315/8 ost. pl. o výměře 3 404 m2, parc. č. 315/9 
ost. pl. o výměře 973 m2 a parc. č. 323/1 ost. pl. o výměře 6 427 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 10). 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. st. 
1394/7 zast. pl. o výměře 322 m2 a část pozemku parc. č. 79/28 ost pl. o výměře 276 m2 
(dle geometrického plánu č. 816-847/2005 pozemek parc. č. 79/32 ost. pl. o výměře           
276 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 11). 
 
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu na 
pozemcích parc. č. 75/1 zahrada o výměře 755 m2 a pacr. č. 75/2 orná půda o výměře      
423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch Vojenského bytového družstva 
za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 12). 
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5 ost. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc paní Jiřině Lipenské dle důvodové zprávy bod II. A) 13). 
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44. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání objektu občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže 
(resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, vnitřních teplovodních přívodů a rozvodů 
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody a   
el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení objektu za účelem výroby 
a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1). 
 
45. úplatný pronájem parkovacího místa č. 6 o výměře 18,90 m2 v domě DPS, Peškova 1, 
Olomouc paní Jarmile Zatloukalové dle důvodové zprávy bod II. B) 2). 
 
46. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 203,89 m2 ve 2. NP  objektu MŠ Jílová 
41, Olomouc, (střední část objektu) občanskému sdružení Centrum Poznání při nájemném 
ve výši 280,- Kč/m2/rok s dobou nájmu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6). 
 
47. úplatný pronájem 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 společnosti 
STAVING Olomouc, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 5). 
 
48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 95/1 ostatní plocha o výměře 3000 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc občanskému sdružení ČLTK 1928 Olomouc za podmínky 
ošetření průchodu do lokality Rozária ve stávajícím rozsahu a místě dle důvodové zprávy 
bod II. A) 16). 
 
49. úplatný pronájem pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. za účelem celoroční údržby 
pozemku do doby výstavby dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
50. záměr uzavřít dohodu o narovnání mezi společností J+F TRADING a.s  a statutárním 
městem Olomouc, týkající se narovnání vzájemných nároků vyplývajících ze  smluv o nájmu 
ze dne 1.7.1998 a 17.3. 1999 a smlouvy o spolupráci ze dne 15.6.1998, dle důvodové zprávy 
dle důvodové zprávy bod IV. 3). 
 
2. souhlasí 
1. s umístěním objektové předávací stanice v objektu Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 
13, na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
2. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí           
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro objekt 
Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 13, na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
3. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximálně do výše 231.913,- Kč v nebytovém 
prostoru tř. Svobody 21, Olomouc a po doložení příslušných dokladů a odsouhlasení 
vlastníkem s odpočtem investované částky z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
4. s úpravou základnové stanice OCDNM Olomouc umístěné na střeše domu Dolní náměstí 
30, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 4). 
 
5. s umístěním zařízení pro připojení k internetu v domě U Letiště č. o. 2-5 společnosti 
ERKOR spol. s r.o.  ročním nájmem 6.500,- Kč/1 anténa dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
6. s postupem při převodu objektů dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
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7. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 1. 6. 2006 
při úplatném pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 28/7 orná půda výměře 
600 m2 a parc. č. 28/10 o výměře 195 m2, vše v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu 
Jaroslavu Pírkovi dle důvodové zprávy bod IV: 1). 
 
8. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl.              
o výměře 1 605 m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE 
CZ, a.s. na dobu určitou do 30. 7. 2011 za podmínky realizace projektu dle důvodové zprávy 
bod II. A) 14). 
 
3. nesouhlasí 
se změnou subjektu na straně nájemce zpětně od 1. 3. 2005 v NP Horní náměstí 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod I. 30). 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. žádosti manželů Miroslava a Hany Tomaščákových, pana Andreje Tomaščáka, manželů 
Ivana a Václavy Palouškových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. parc. č. 533/11 
orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
2). 
 
2. pana Tomáše Novotného, pana Michala Šany a pana Pavla Skopala o úplatný pronájem 
části pozemku parc. č. parc. č. 533/11 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2). 
 
3. pana Jaromíra Valenty a společnosti Pospíšil group a. s. o úplatný pronájem pozemků 
parc. č. 351/2 o výměře 1 489 m2, parc. č. 350/2 o výměře 678 m2, parc. č. 354/1 o výměře 
6 477 m2 a parc. č. 344/2 o výměře 417 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod III. 3). 
 
4. paní Mgr. Moniky Kopecké o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 721/2 orná půda     
o výměře 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III: 6). 
 
5. společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. o zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo přístupu a příjezdu přes pozemky parc. č. 959/19 ost. pl. o výměře 1 646 m2 a parc. č. 
959/22 ost. pl. o výměře 318 m2, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc vzhledem k tomu, že 
pozemky jsou veřejně přístupné komunikace v majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
6. pana Farhada Agajeva o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha     
o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 12). 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 14.3.2006 ve věci úplatného pronájmu garážového stání č. 8 o velikosti 
26,90 m2 na Balbínové ulici č. 3,5 paní Jarmile Pospíšilové a schválit úplatný pronájem 
garážového stání č. 8 o velikosti 26,90 m2 na Balbínové ulici č. 3,5 paní Evě Strnadové dle 
důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod 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 III. 4). 
 



 8 

2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 
211 m2 a část pozemku parc. č. 176 ost. pl. o výměře 450 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc se společností STAVING Olomouc, s. r. o. při kupní ceně ve výši 900 Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 5). 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 158/3 ost. pl.  o výměře 99 m2 a části pozemku parc. č. 
475/6 ost. pl. o výměře 192 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní Jiřině 
Hladišové za kupní cenu ve výši 197 508,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10). 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 761/4 ost. pl. o výměře 292 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům Štěpánovi a Janě Grygárkovým za kupní cenu ve výši 181 408,- Kč. Dle 
důvodové zprávy bod III. 11). 
 
5. odprodej pozemku parc. č. 312/1 zahrada o výměře 544 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc Ing. Ctiradu a Jitce Kovaříkovým za kupní cenu ve výši 273 970 Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 12). 
 
6. odprodej pozemků parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře 584 m2, parc. č. 959/31 ost. pl.           
o výměře 2 318 m2 a části pozemku parc. č. 1110 ost. pl. o výměře 1 995 m2 včetně 
panelového oplocení, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Regionální centrum 
Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 489 700,- Kč + náklady na vyhotovení GP a ZP         
ve výši 7 730,- Kč za podmínky realizace záměru Moravské vysoké školy, při nedodržení této 
podmínky bude ze strany statutárního města Olomouce uplatněna smluvní pokuta ve výši 
kupní ceny tj. 489 700,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se zřízením časově omezeného předkupního práva na dobu pěti let od kolaudace 
výrobních areálů v průmyslové zóně Šlechtitelů dle důvodové zprávy bod III. 9). 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti Obchodní centrum Olomouc, a. s. o úplatný pronájem pozemků parc. 
č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2 a parc. č. 533/12 orná půda o výměře 52 773 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
2. žádosti společnosti Obchodní centrum Olomouc, a. s. o odprodej pozemků parc. č. 533/11 
orná půda o výměře 9 383 m2 a parc. č. 533/12 orná půda o výměře 52 773 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
3. žádosti manželů Miroslava a Hany Tomaščákových, pana Andreje Tomaščáka, manželů 
Ivana a Václavy Palouškových o odprodej části pozemku parc. č. parc. č. 533/11 orná půda 
o výměře 1 000 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2). 
 
4. žádosti pana Tomáše Novotného, pana Michala Šany a pana Pavla Skopala o odprodej 
části pozemku parc. č. parc. č. 533/11 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2). 
 
5. žádosti pana Jaromíra Valenty a společnosti Pospíšil group a. s. o odprodej pozemků 
parc. č. 351/2 o výměře 1 489 m2, parc. č. 350/2 o výměře 678 m2, parc. č. 354/1 o výměře 
6 477 m2 a parc. č. 344/2 o výměře 417 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod III. 3). 
 
6. žádosti paní Mgr. Moniky Kopecké o odprodej části pozemku parc. č. 721/2 orná půda       
o výměře 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6). 
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7. žádosti pana Jana Drápala o odprodej části pozemku parc. č. 1938 ost. pl. o výměře      
300 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7). 
 
8. žádosti společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. o uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na pozemky parc. č. st. 956 zast. pl. a nádvoří o výměře 941 m2, parc. č. st. 
957 zast. pl. a nádvoří o výměře 574 m2, parc. č. st. 958 zast. pl. a nádvoří o výměře 826 
m2, parc. č. st. 959 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 004 m2 a parc. č. 959/1 ost. pl. o výměře  
5 065 m2, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností Regionální centrum Olomouc   
s. r. o. s ohledem na uvažovaná protipovodňová opatření dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 23 ve věci schválit odprodej 
pozemků parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2, parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře        
584 m2, parc. č. 959/31 ost. pl. o výměře 2 318 m2 a části pozemku parc. č. 1110 ost. pl.      
o výměře 1 995 m2 včetně panelového oplocení,  vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 8. 426 880,- Kč + 
náklady na vyhotovení GP ve výši 4 760,- Kč za podmínky realizace záměru Moravské 
vysoké školy, při nedodržení této podmínky bude ze strany statutárního města Olomouce 
uplatněna smluvní pokuta ve výši kupní ceny tj. 8. 426 880,- Kč a za podmínky bezúplatného 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kanalizačního sběrače 
G na pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch 
statutárního města Olomouce a bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu přes pozemek parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře 584 m2 v k.ú. Hodolany                
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
10. ukládá 
předložit RMO dohodu o narovnání mezi společností J+F TRADING a. s. a SmOl  dle 
důvodové zprávy bod IV. 3). 
T: 25.4.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 910/29 a 782/7, vše v k.ú. Chválkovice           
ve vlastnictví Jiřiny a Břetislava Zemánkových dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 292/1 a 292/4, vše v k.ú. Droždín ve vlastnictví 
DELTA INVEST, s.r.o. dle bodu 3 důvodové zprávy 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. st. 2272, parc.č. st. 2274, parc.č. st. 2276 a část 
pozemku parc.č. 804/3, vše v k.ú. Hodolany ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. dle 
bodu 4 důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smluv o bezúplatném 
převodu pozemků parc.č. 94/68, 94/78, 99/17 a 99/18, vše v k.ú. Olomouc-město a dále 
pozemků parc.č. 575/1 a 575/10, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle 
bodu 6 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene uložení          
a vedení podzemního kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 1697/14 v k.ú. Holice           
u Olomouce ve vlastnictví FERRAM, a.s. dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
7. revokuje 
usnesení rady města ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení 
věcného břemene uložení kabelových rozvodů na pozemku parc.č. 559/4 v k.ú. Nová Ulice 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a.s. dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 616,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
- zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Chválkovice - Samotišky - cyklostezka“ 
archivní číslo 616 dle důvodové zprávy 
- uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů SmOl a obce Samotišky dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 
 
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 
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5 Veřejná zakázka č. 617, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Balbínova, Horní Hejčínská , Mojmírova 
ul. - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 617. 
 
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: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 618, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Automobilová požární cisterna“ archivní 
číslo 618 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 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. Synkova 8, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 13, s Palátovou Helenou dle důvodové zprávy bod 
1 a) 
2. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 27, s Krbcovou Vladimírou a Krugem Robertem 
dle důvodové zprávy bod 1b)  
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3. Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+2 č.b. 10, s Živným Tomášem dle důvodové 
zprávy bod 1c) 
4. Peškova 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 50, s Nehodou Radkem dle důvodové zprávy bod 
1 d) 
5. Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Jedličkovou Lenkou dle důvodové zprávy bod 
2 a) 
6. Skupova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Goldovou Sylvou dle důvodové zprávy bod 
2 b) 
7. Šantova 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 1, s Lazorčákem Danielem dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
8. Jeremenkova 30, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 2, s Tarnóczi Jurajem dle důvodové zprávy 
bod 2 d) 
9. Foerstrova 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 74 s Adamským Martinem dle důvodové 
zprávy bod 2 e) 
10. Skupova 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, s Pospíšilem Milanem dle důvodové zprávy 
bod 2 f) 
11. Legionářská 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8, se Zachovalem Zdeňkem dle důvodové 
zprávy bod 2 g)  
12. Černá cesta 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s Danisovou Marií a Rácem Deziderem 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Universita Palackého Olomouc, Horní nám. 21, Olomouc 
Okr. řed.policie ČR Olomouc, U Letiště 4, Olomouc 
Kopečková Jitka, Pol. vězňů 2, Olomouc 
Schneider Karel, Běla, U Letiště 4, Olomouc 
Kundrátová Růžena, Aleš, Wolkerova 46, Olomouc 
Mičolová Gabriela, Černá cesta 33, Olomouc 
Rajčanová Alena, Černá cesta 33, Olomouc 
Heger Martin, Topolová 2, Olomouc 
Sanetrníková Simona, Rumunská 11, Olomouc 
Sedláčková Lydie, Topolová 1, Olomouc 
Kvapil Petr, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Dombi Jan, Monika, Pavelčákova 21, Olomouc 
Černoch Karel, Markéta, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:  
Sporysz Zdeněk, Dukelská 9, Olomouc 
Rajs Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc 
Kudláčová Šárka, Karel, P. Přichystala 70, Olomouc 
Schulz Jan, P. Přichystala 70, Olomouc 
Martová Blažena, Radomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Zdeňka, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
       d) 2 roky s nájemci v DPS: 
Kubátová Květoslava, P. Přichystala 68, Olomouc 
Vavreková Katarína, P. Přichystala 68, Olomouc 
Otec Bohumil, Jitka, P. Přichystala 68, Olomouc 
Habáňová Anežka, Příčná 6, Olomouc 
Sýkorová Daniela, Fischerova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 d) 
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2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Černá Eva, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s přidělením bytů mimo pořadí: 
Simon Michal, Sladkovského 1E, Olomouc 
Foret Vladimír, Viera, Nešverova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 b,c) 
 
4. s rozšířením nájemních smluv: 
Obrtel Rostislav, Vojanova 20, Olomouc o manželku Obrtelovou Hanu 
Siegelová Zdeňka, Vojanova 18, Olomouc o manžela Siegela  Josefa 
dle důvodové zprávy bod 8 a,b) 
 
5. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
na 2 roky s nájemci: 
Tomáš Chuda, Stiborova 12, Olomouc 
Zdeněk Pospíšil a Jarmila, Synkova 11, Olomouc 
Robert Hajda a Helena, Černá cesta 23, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  9)   
 
6. s rozšířením nájemních smluv: 
a) na byt Vojanova 20, Olomouc , Marie Slováčková o manžela Petera Slováčka  
a dceru Barboru Slováčkovou 
b) na byt tř.Svobody 27, Olomouc, MUDr. Anežka Melzrová o dceru Michaelu  
Melzrovou,Ing., zetě Vladimíra Janka,Ing. a vnučku Štěpánku Tůmovou. 
dle důvodové zprávy bod  10 a,b)  
 
7. se změnou nájemce: 
Jaroslav Pospíšil, Dolní nám.30, Olomouc - dříve matka Marcela Pospíšilová 
dle důvodové zprávy bod 11 b) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod 5 část 2 ve věci prodeje pozemku parc. č. 332/7 
zahrada, o výměře 136 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a schválit prodej pozemku parc. č. 
332/7, zahrada, o výměře 90 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ( dle geom. plánu č. 424-
017/2006)  manželům Renátě a Pavlovi Strouhalovým, Anně Janečkové, Lubomíru 
Smutnému, Šárce Melčákové, manželům Miloslavu a Jindřiše Uhlířovým, manželům 
Miroslavu a Haně Popovým, Stanislavu Melčákovi a Zdeňku Pikalovi za kupní cenu ve výši 
28.569,- Kč, z toho kupní cena činí 22.500,- Kč a náklady 6.069,- Kč dle důvodové zprávy 
bod I/1 str. 1, 2 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 332/10, zahrada, o výměře 46 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc   
(dle geometrického plánu č. 424- 017/2006), manželům Renátě a Pavlovi Strouhalovým za 
kupní cenu ve výši 11.500 Kč dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 187, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc, předem určenému zájemci panu Miloši Petrovi dle důvodové zprávy 
bod I/2 str. 2, 3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jitky Vondráčkové ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 364/16, 
zahrada, o výměře 273 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/3 
str. 3, 4 
 
6. schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 459/8, ostatní plocha, o výměře 657 m2,        
v k. ú. Povel, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek 
Bieblova č. p. 312/1, Olomouc dle důvodové zprávy bod I/4 str. 4, 5 
 
7. ukládá 
odboru investic provést  opravu havarované zdi nacházející se na hranici pozemků parc. č. 
195/3, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 384/8, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, do maximální výše nákladů 40.000,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5, 6 
T: 9.5.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č.p. 132 (Palackého 25) s pozemkem parc. č. st. 153, zast. pl., o výměře 415 
m2 a pozemkem parc. č. 2133, ost. pl., o výměře  15 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, po  jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 1  důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/1 str. 6,7 s výjimkou 
odprodeje nebytového prostoru (restaurace) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Nálevkova 11 ve věci snížení kupní ceny a  trvat na původních 
cenách  schválených zastupitelstvem města Olomouce 11. 3. 2003 dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy a dle důvodové zprávy bod II/2 str. 7,8 
 
10. nevyhovuje 
žádosti nájemníků domu Nálevkova 11 ve věci vrácení nájemného  od  11. 3. 2003  do 
podepsání kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod II/2 str. 7,8 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej   NP  404/1  v domě  č. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem  o velikosti  
4168/13250  na společných částech domu č. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem                
o velikosti 4168/13250 na pozemku parc. č. st. 382 st. pl. o výměře 887 m2, vše  v k.ú. 
Olomouc město, obec Olomouc,   společnosti Moravel a. s., Sladkovského 42, Olomouc - 
Holice, za kupní cenu ve výši  5 500 000,- Kč, z toho  za jednotku  4 306 526,- Kč,               
za pozemek  1 169 094,- Kč, náklady  24 380,- Kč dle důvodové zprávy bod II/4 str. 10 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce nebytové jednotky č. 938/17 v domě  č. p. 938, 939  (Masarykova 54, 56),  
pana  Viktora Hořína ve věci snížení kupní ceny, a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytové jednotky č. 938/17 v domě  č. p. 938, 939  (Masarykova 54, 56) se 
spoluvlastnickým podílem  o velikosti  1243/33798  na společných částech domu č. p. 938, 
939  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1243/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 
zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku  parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, panu Viktoru Hořínovi za kupní cenu ve výši 1 424 000, - Kč dle 
upravené důvodové zprávy bod II/5 str. 11, 12 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců nebytové  jednotky  č. 938/18 v domě  č. p. 938, 939  ( Masarykova 54, 56)   
Pavlu  Škrancovi a  Jitce Černouškové, ve věci snížení kupní ceny a  doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č. 938/18  v domě  č. p. 938, 939  
(Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem  o velikosti  1012/33798  na společných 
částech domu č. p. 938, 939  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1012/33798    
na pozemku parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku  parc. č. 1088 zast. pl.     
o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Pavlu Škrancovi  a  Jitce 
Černouškové, za kupní cenu ve výši Pavlu Škrancovi  a  Jitce Černouškové, za kupní cenu 
ve výši  1 280 000,-Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/6 str. 12, 13 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce  nebytové jednotky č. 939/18 v domě  č. p. 938, 939  (Masarykova 54, 56) 
paní Jiřině Vysloužilové,  ve věci snížení kupní ceny a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej nebytové jednotky č. 939/18  v domě  č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se 
spoluvlastnickým podílem  o velikosti  1227/33798  na společných částech domu č. p. 938, 
939  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1227/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 
zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku  parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, Jiřině Vysloužilové, za kupní cenu ve výši 1 360  000,-Kč dle 
upravené důvodové zprávy bod II/7 str. 13, 14 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce nebytové jednotky č. 939/19 v domě  č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56), 
pana Štefana Jakaba ve věci snížení kupní ceny  a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytové jednotky č. 939/19  v domě  č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se 
spoluvlastnickým podílem  o velikosti  1137/33798  na společných částech domu č. p. 938, 
939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1137/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 
zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku  parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, p. Štefanu  Jakabovi, za kupní cenu ve výši  1 384 000,-Kč. dle 
upravené důvodové  zprávy bod II/8 str. 14, 15  
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce nebytové jednotky č. 938/19 pana Ing. Miloše Linharta ve věci snížení kupní 
ceny za nebytovou jednotku č. 938/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56), a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej NP  938/19 v domě  č. p. 938, 939  
(Masarykova 54, 56) se  spoluvlastnickým podílem  o velikosti  850/33798  na společných 
částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým podílem o 850/33798 na pozemku 
parc.č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku  parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Ing. Miloši Linhartovi za kupní cenu ve výši 459 
789,-Kč, z toho jednotka  437 273,-Kč, pozemek  17 075,-Kč, náklady 5 441,-Kč dle 
upravené důvodové zprávy bod II/9 str. 15, 16 
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17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 848/101 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na pozemku parc. č. st. 922, 
921, 920, 851, zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci Petru Pristášovi, za kupní cenu celkem 64.250,- Kč,    
z toho za jednotku 58.033,- Kč, za pozemek 1.917,- Kč a náklady 4.300,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/10 str. 16, 17 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 849/101 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 343/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na pozemku parc. č. st. 922, 
921, 920, 851, zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci fy Tyfloservis, o. p. s., za kupní cenu celkem 
169.417,- Kč, z toho za jednotku 158.502,- Kč, za pozemek 5.978,- Kč a náklady 4.937,- Kč 
dle důvodové zprávy bod II/11 str. 17, 18 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 443/4 v domě č. p. 443 (Pavelčákova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 279/4761 na společných částech domu č. p. 443 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 279/4761 na pozemku parc. č. st. 420, zast. pl., o výměře 213 m2, vše v 
k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, Jaroslavu Lagronovi, za kupní cenu ve výši 87.519,- 
Kč, z toho za jednotku 78.235,- Kč, za pozemek 7.989,- Kč, náklady 1.295,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/1 str. 18 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 298/4 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 521/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 521/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., o výměře 303 m2, vše  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Ing. Heleně Pospíšilové, za kupní cenu ve výši 77.022,- Kč:   
z toho za jednotku 74.519,- Kč, za pozemek 725,- Kč, náklady 1.778,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/2 str. 18,19 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO č. 6  část 38, ve věci prodeje 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/3 str. 19, 20, 21 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 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, manželům Janu a Rozálii Bednářovým, za kupní cenu ve výši 360.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod III/3 str. 
19, 20, 21 
 
 



 17

23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Josefa Otčenáška ve věci prodeje bytové jednotky č. 643/2 v domě č. p. 643 
(Tř. Svornosti 31) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  107/580 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 708, zast. pl., o výměře 592 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III/4 str. 21, 22 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1052/18 v domě č. p. 1051, 1052, 
1053, panu Danu Štefánikovi do 31.5.2006 dle důvodové zprávy bod IV/1 str. 22 
 
25. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování, údržby              
a opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení, a to pro 
závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 850 mm vpravo od prvního okna       
od pravé hrany budovy č. p. 132 stojící na pozemku parc. č. st. 153, zastavěná plocha a 
nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, při pohledu z ulice Palackého ve výšce 7300mm 
nad úrovní chodníku, ve prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a. s., a to 
bezúplatně, dle upravené důvodové zprávy bod IV/2 str. 22, 23 
 
26. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování, údržby              
a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení,            
na budově č. p. 621 stojící na pozemku parc. č. st. 770, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.  
Olomouc město, obec Olomouc, a to pro závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 
450 mm vlevo od pravé hrany budovy při pohledu z ulice Palackého ve výšce 7650 mm nad 
úrovní chodníku, pro závěs č. 2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 400 mm vlevo     
od pravé hrany průčelí budovy při pohledu z ulice Palackého ve výšce 7800 mm nad úrovní 
chodníku, pro závěs č. 3 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 500 mm vlevo od pravé 
hrany průčelí budovy při pohledu z ulice Palackého ve výšce 6200 mm nad úrovní chodníku, 
pro závěs č. 4 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 600 mm vpravo od levé hrany 
průčelí budovy při pohledu z ulice Palackého ve výšce 8100 mm nad úrovní chodníku,        
pro závěs č. 5 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 700 mm vpravo od levé hrany 
průčelí budovy při pohledu z ulice Palackého ve výšce 6200 mm nad úrovní chodníku, pro 
závěs č. 6 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 750 mm vlevo od pravé hrany průčelí 
budovy při pohledu z náměstí Hrdinů ve výšce 6900 mm nad úrovní chodníku, pro závěs č. 7 
umístěný ve druhém nadzemním podlaží 700 mm vlevo od prvního jednoduchého okna 
zprava při pohledu z náměstí Hrdinů ve výšce 6900 mm nad úrovní chodníku, pro závěs č. 8 
umístěný ve druhém nadzemním podlaží 800 mm vlevo od druhého okna zleva při pohledu   
z náměstí Hrdinů ve výšce 7200 mm nad úrovní chodníku, a pro závěs č. 9 umístěný          
ve druhém nadzemním podlaží 800 mm vlevo od druhého okna zleva při pohledu z náměstí 
Hrdinů ve výšce 6700 mm nad úrovní chodníku, ve prospěch Dopravního podniku města 
Olomouce, a. s., a to bezúplatně, dle upravené důvodové zprávy bod IV/3 str. 23, 24 
 
27. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni  práva umístění, provozování, údržby            
a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení,            
na budově č. p. 889 stojící na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, a to pro závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 550 
mm vlevo od prvního okna zprava budovy při pohledu z ulice Nábřeží ve výšce 6850 mm nad 
úrovní chodníku, a pro závěs č. 2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 450 mm vlevo   
od prvního okna zleva budovy při pohledu z ulice Masarykova ve výšce 7150 mm nad úrovní 
chodníku, ve prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a. s., a to bezúplatně, dle 
upravené důvodové zprávy bod IV/4 str. 24, 25 
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28. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování, údržby             
a opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení na 
budově č. p. 860 stojící na pozemku parc. č. st. 722/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, a to pro závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním 
podlaží 750 mm vlevo od prvního okna od levé hrany budovy při pohledu z ulice 
Komenského ve výšce 7000mm nad úrovní chodníku, ve prospěch Dopravního podniku 
města Olomouce, a. s., a to bezúplatně, dle upravené důvodové zprávy bod IV/5 str. 25 
 
29. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování, údržby             
a opravy kotevních úchytů troleje a děliče trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového 
vedení a věcného břemene umístění, provozování, údržbu a opravu propojovacích kabelů     
a skříně děliče na budově č. p. 522, stojící na pozemku parc. č. st. 70,  k. ú. Olomouc -  
město, obec Olomouc, a to pro závěs troleje umístěný ve druhém nadzemním podlaží mezi 
2. a 3. oknem budovy při pohledu z ulice 8. května ve výšce 6050 mm nad úrovní chodníku, 
a pro závěs děliče umístěný ve druhém nadzemním podlaží mezi 2. a 3. oknem budovy       
při pohledu z ulice 8. května ve výšce 6650 mm nad úrovní chodníku, propojovací kabely      
v délce 6300 mm jsou umístěné pod fasádou mezi 2. a 3. oknem budovy při pohledu z ulice 
8. května, skříň děliče o rozměrech 320 x 640 mm je umístěná v prvním nadzemním podlaží 
mezi 2. a 3. oknem budovy zprava při pohledu z ulice 8. května, ve prospěch Dopravního 
podniku města Olomouce, a. s., a to bezúplatně, dle upravené důvodové zprávy bod IV/6 str. 
25, 26 
 
30. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování, údržby             
a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení             
na budově č. p. 523, stojící na pozemku parc. č. st. 69,  k. ú. Olomouc -  město, obec 
Olomouc, a to pro závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 200 mm od levé 
hrany budovy při pohledu z ulice 8. května ve výšce 6200 mm nad úrovní chodníku, a pro 
závěs č. 2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 450 mm od levé hrany budovy při 
pohledu z ulice 8. května ve výšce 6200 mm nad úrovní chodníku, ve prospěch Dopravního 
podniku města Olomouce, a. s., a to bezúplatně, dle upravené důvodové zprávy bod IV/7   
str. 26, 27 
 
31. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování, údržby             
a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení na 
budově č. p. 626 stojící na pozemku parc. č. st. 779, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, a to pro závěs  č. 1 umístěný ve druhém nadzemním 
podlaží budovy 560 mm vlevo od prvního okna z leva při pohledu z ulice Palackého ve výšce 
7300mm nad úrovní chodníku, a pro závěs č. 2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží 
budovy 550 mm vlevo od druhého okna zprava při pohledu z ulice Palackého ve výšce 
6300mm nad úrovní chodníku, ve prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a. s., a to 
bezúplatně, dle upravené důvodové zprávy bod IV/8 str. 27  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
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9 Rozpočtové zm ěny roku 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
připravit informaci o plnění rozpočtu města na rok 2006 včetně návrhu úspor 
T: 25.4.2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
11 Aktualizace protipovod ňových opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
opravenou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení RMO bod č. 39 část 2 ze dne 14.3.2006 
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3. schvaluje 
přípravu a realizaci hráze Černovír dle upraveného bodu č.1 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
postupovat v přípravě a realizaci hráze Černovír dle upraveného bodu č. 1 důvodové zprávy 
a informovat RMO o průběhu plnění 
T: 18.7.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit informaci o řešení problematiky hráze v Černovíře na jednání ZMO dne 19.5.2006 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. schvaluje 
navýšení položky 6121 § 2321 org.4518 o částku  263 500 Kč na pořízení projektové 
dokumentace hráze Černovír 
 
7. schvaluje 
zařazení částky 400 tis. Kč na pořízení analýzy povodně 2006 do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
8. ukládá 
předložit podrobný materiál k přípravě II. etapy protipovodňových opatření 
T: 6.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
12 Povodn ě 2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh rozpočtových změn k pokrytí nákladů při řešení povodňové situace krizovým 
štábem 
T: 25.4.2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

vedoucí odboru ochrany 
 
3. ukládá 
dopracovat vyčíslení škod na majetku města prostřednictvím makléřské firmy ve struktuře 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 25.4.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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4. jmenuje 
pracovní skupinu pro využití dotačních titulů na odstranění povodňových škod ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
pracovní skupině prověřit a na příštím jednání RMO předložit možné uplatnění dotačních 
titulů na odstranění škod vzniklých na majetku města v důsledku povodní 
T: 25.4.2006 
O: pracovní skupina 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
13 Nekryté požadavky - dovybavení hasi čů a evakuačního 

střediska  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení celkové částky 5 000 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
dopracovat specifikaci na doplnění techniky a vybavení dle požadavků z diskuze v RMO 
T: 25.4.2006 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 8.1 
 
 
14 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy realizovat opravu komunikace dle bodu 1 důvodové zprávy a uzavřít dodatek 
ke smlouvě se zhotovitelem 
T: 9.5.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
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3. ukládá 
odboru dopravy realizovat opravu komunikace dle bodu 2 důvodové zprávy a uzavřít dodatek 
smlouvy se zhotovitelem 
T: 9.5.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
odboru dopravy uzavřít dodatek smlouvy s TSMO,a.s. dle bodu 3 a 4 důvodové zprávy  
T: 9.5.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 
 
5. ukládá 
odboru dopravy zajistit opravu komunikace dle bodu 5 a 6 důvodové zprávy  
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
15 Umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR - HERNA v ulici 
Lazecká 55,53, Olomouc, v rozsahu 8,4 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL        
v ulici tř. Svobody, Olomouc, v rozsahu 8,88 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace                       
U RYCHTÁŘE v ulici Polská 59, Olomouc, v rozsahu 14 m2 dle bodu 3 upravené důvodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí, Olomouc, v rozsahu 230,4 m2 dle bodu 
4 upravené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ        
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 10,85 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy 
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7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA F 1 v ulici 
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 10 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna MAMKA v ulici tř. 
Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 36 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BALATON v ulici 
Řepčínská 44, Olomouc, v rozsahu 26 m2 dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici 
Dlouhá 54A, Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
11. souhlasí 
s provozní dobou předzahrádek předložených v bodech 1 až 3 a 5 až 10 : NE - ČT do 22:00 
hod. a PÁ - SO do 24:00 hod.; u předzahrádky předložené v bodu 4 dle důvodové zprávy: 
PO - NE do 01:00 hod. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
16 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města fyzickým a právnickým osobám a církevním subjektům dle 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit program regenerace MPR pro rok 2006 ZMO dne 19.5.2006 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
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17 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění firmy dle přílohy č. 1 v průmyslové zóně Šlechtitelů 
 
3. ukládá 
předložit RMO informaci o vývoji jednání s dalšími investory dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
4. ukládá 
předložit RMO postup přípravy vedlejších technických koridorů dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
18 Multimediální park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit postup dle důvodové zprávy 
T: 25.4.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
19 Regionální agentura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
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20 Využití ve řejné finan ční podpory poskytnuté  SmOl v r. 2003  
na celoro ční činnost klubu a na Projekt Ligové stadiony  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit dodržování  zásad stanovených Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory     
z rozpočtu SmOl platných od 9. 3. 2005 při poskytování veřejných finančních podpor 
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 15 
 
 
21 Ceny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2005 osobnostem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
udělit Cenu města za rok 2005 dle usnesení bodu č. 2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
předložit scénář slavnostního předávání Ceny města Olomouce na RMO 
T: 9.5.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
tiskovému oddělení zveřejnit osobnosti dle usnesení bod č. 2 na internetu po schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
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22 Výroční zprávy p říspěvkových organizací za rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž 
statutární město Olomouc plní funkci zřizovatele 
 
2. bere na v ědomí 
výši mimořádných odměn za rok 2005 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
výši mimořádné odměny za rok 2005 pro ředitele příspěvkových organizací  
 
4. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2007 výroční zprávy o činnosti organizací      
za rok 2006 
T: duben 2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2007 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: březen 2007 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Bod programu: 17 
 
 
23 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací za rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání a výši účetních odpisů příspěvkových organizací města Olomouce        
za rok 2005 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2006 dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu pro Moravské divadlo Olomouc vyplývající z důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 
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5. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 2005 dle 
důvodové zprávy 
T: 9.5.2006 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 17.1 
 
 
24 Parkovišt ě Hynaisova - výsledky provozu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit opakované vyhodnocení provozu parkoviště Hynaisova 
T: 18.7.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18 
 
 
25 Petice „Klid pro sídlišt ě“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petičnímu výboru petice „Klid pro sídliště“ v intencích důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
26 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru agendy 

řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel MmOl dle upravené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2006 
 
3. ukládá 
vyčíslit finanční náklady v návaznosti na schválenou organizační změnu dle bodu 2 usnesení 
T: 25.4.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21.1 
 
 
27 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis propagačního materiálu ve výši 11.467,59 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
odpis 3 ks mobilních telefonů v celkové pořizovací ceně 31.435,20 Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2 
 
4. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje CANON v pořizovací ceně 10.000,-Kč dle důvodové zprávy bod     
č. 3 
 
5. schvaluje 
odpis 2 ks mobilních telefonů v pořizovací ceně 10.995,-Kč/ks dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje CANON NP - 1550 v pořizovací ceně 82.838,-Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5  
 
7. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje REX-ROTARY 8613 v pořizovací ceně 36.478,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 6.000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
9. schvaluje 
odpis 4 ks elektrických psacích strojů v celkové pořizovací ceně 31.821,60 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 8 
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10. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně 6.995,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
11. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje RICOH FT 4018 v pořizovací ceně 82.203,60 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 10 
 
12. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 61.348,68 Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. schvaluje 
odpis oděvů v celkové pořizovací ceně 393.239,90 Kč dle důvodové zprávy bod č. 12  
 
14. schvaluje 
likvidaci movitého majetku společnosti Středomoravská vodárenská, a. s., ve výši 
50.073.208,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
15. schvaluje 
odpis 5 ks mobilních telefonů v celkové pořizovací ceně 37.975,-Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 14  
 
16. schvaluje 
odpis výpočetní techniky v pořizovací ceně 4.329.463,09 Kč  dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
17. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 329.605,32 Kč dle důvodové zprávy bod č. 16  
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky Josefa Nagyho ve výši 5.390,-Kč a Jana Gábora ve výši 5.460,-Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 17 
 
19. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.302,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
20. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 11.343,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 19 
 
21. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 12.269,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
22. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.744,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 21 
 
23. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 22 
 
24. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.053,-Kč dle důvodové z právy bod č. 23 
 
25. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.400,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 24 
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26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 60.601,39 Kč dle důvodové zprávy bod č. 26 
 
27. ukládá 
škodní a likvidační komisi připravit a RMO předložit soupis pohledávek, které město nabídne 
k odprodeji 
T: 6.6.2006 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 23 
 
 
28 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle odst. 2) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 24 
 
 
29 Akademické d ějiny Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést kontrolu provedených prací v návaznosti na předpokládané vyplacené finanční 
prostředky a předpokládaný termín dokončení projektu a o výsledku informovat RMO 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru kontroly 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
30 Vzdání se zástavního práva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
rozhodnout o vzdání se zástavního práva SmOl k pozemku parc.č.452/1 v katastrálním 
území Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s., 
Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 771 00 Olomouc 1, IČ: 61974633 
 
3. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kone čný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 

Bod programu: 26 
 
 
31 Petice spole čenství vlastník ů bytových jednotek Horní lán 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 25.4.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. ukládá 
prověřit probíhající stavební řízení dle důvodové zprávy 
T: 25.4.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
 

 

 

 

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


