
 
USNESENÍ 

 

z 97. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23.5.2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 23.5.2006 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 31, část 4 usnesení RMO ze dne 15.6.2004, týkající se Aquaparku 
- bod 3, část 11 usnesení RMO ze dne 22.3.2005, týkající se majetkoprávních záležitostí 
- usnesení 21, část 2 ze dne 17.5.2005, týkající se Počtu obyvatel v Olomouci 
 
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. 474/4 o výměře 187 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Mgr. Radkovi a Lence 
Chajdovým dle důvodové zprávy bod I. 1).  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 179 orná půda o výměře 90 m2 a 
části pozemku parc. č. 1059/5 ost. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
předem určenému zájemci panu Petru Spáčilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 231 zast. pl. o výměře 139 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Anežce Kaňákové dle důvodové 
zprávy bod I. 3). 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 337 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. 
Liboru a Monice Hrbáčovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4). 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Olze 
Martinákovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5). 
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6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 388/8 ostatní plocha o výměře 17 
m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jarmile a Miloši 
Hauserovým za podmínky, že chodník zůstane zachován průchozí pro veřejnost dle 
důvodové zprávy bod I. 6). 
 
7. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 176/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Miroslavě 
Vyroubalovým dle důvodové zprávy bod I. 7). 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 159/4 ost. 
pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc předem určenému zájemci panu 
Vojtěchu Petříkovi dle důvodové zprávy bod I. 8). 
 
9. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 159/4 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc předem určeným zájemcům MUDr. Soni Procházkové a MUDr. 
Pavlíně Zaoralové dle důvodové zprávy bod I. 8). 
 
10. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 1291/2 (dle GP parc. č. 1291/8) ost. pl. o 
výměře 7 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. 
Aleši a Ing. Heleně Kilianovým dle důvodové zprávy bod I. 9). 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu 1/4 pozemku parc. č. 75/90 o výměře 509 m2, kultury 
zahrada v k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci Martinu Listopadovi dle 
důvodové zprávy bod I. 10). 
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, o výměře 
22 m2 v k.ú. Neředín předem určenému zájemci Stanislavě Zapletalové dle důvodové zprávy 
bod I. 11). 
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 135 zahrada o výměře 35 m2 a 
části pozemku parc. č. 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2 oba v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti CTS OLOMOUC, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod I. 12). 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1181 ostatní plocha o výměře 90 
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci příspěvkové organizaci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod I. 13). 
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní Šárce Pazderkové a paní Zdence Postové dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1). 
 
16. úplatný pronájem 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 manželům 
Jitce a Vojtěchu Haberlandovým dle důvodové zprávy bod II. A) 2). 
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu Ing. Zdeňku Chlupovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 3). 
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu Martinu Karlecovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 4). 
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19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu Marku Hanákovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 5). 
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 103 pastvina o výměře 42 m2 v k. ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc manželům Mgr. Ivaně a Jaroslavu Kováčikovým dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6). 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1712 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc panu Petru Sedláčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7). 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 162 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc manželům Ludmile a Jiřímu Hutečkovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
23. přidělení místa pro stánkový prodej panu Vojtěchu Mutinovi - lokalita č. 1 (místo č. 1) - ul. 
28. října - prodej dřevěných hraček a dekorací dle důvodové zprávy bod II. A) 13) 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/15 o výměře 101 m2, kultury zahrada v k. ú. 
Lazce paní Janě Nemerádové dle důvodové zprávy bod II. A) 14). 
 
25. úplatný pronájem 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 paní 
Zdeňce Červené dle důvodové zprávy bod II. A) 15). 
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 72/8 o výměře 252 m2, kultury zahrada, v k.ú. 
Neředín panu Radimu Červenému dle důvodové zprávy bod II. A) 16). 
 
27. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
kanalizační stoky SII umístěné pod rondelem na pozemku parc. č. 1093 ost. pl. o výměře 25 
607 m2 v k. ú. Samotišky, obec Samotišky ve prospěch Obce Samotišky dle důvodové 
zprávy bod II. A) 17. 
 
28. úplatný pronájem části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín panu 
Františku Makovcovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
29. úplatný pronájem NP Horní náměstí č.o. 5, Olomouc společnosti ELOPUR spol. s r. o.  
dle důvodové zprávy bod II. B) 2). 
 
30. úplatný pronájem nebytového prostoru 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) společnosti DOMA-R 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
31. výběr nájemce nebytového prostoru o výměře 132,52 m2 nacházejícího se v 1. NP v 
objektu Pavelčákova č. o. 21, Olomouc (dříve galerie) mezi paní Irenou Frischovou, paní 
Vladimírou Blahovou, společností SAFFRON AGRO s. r. .o ,MUDr. Liborem Gronským a 
Mgr. Michaelou Mecnarovskou formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální 
výše nájemného činí 1 600,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
32. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 200/1 ost. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Tomáši a Kateřině Mádrovým dle 
důvodové zprávy bod IV. 2). 
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33. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Rodinný dům, Olomouc - Chválkovice p.č. 641/9 - 
SO 06 Vodovodní řad „, mezi Tomášem a Ing. Kateřinou Ottovými jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
2. souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem NP v objektu MŠ Lužická 7, č. p. 101 na 
pozemku parc. č. 565 zast. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi MŠ Lužická 7 a občanským 
sdružením Montessori Olomouc- rodinné centrum na dobu od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6). 
 
2. s podnájmem v objektu č.p. 145 na pozemku parc. č. st. 233 zast.pl. a nádvoří výměře 913 
m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc pro společnost GROZA s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 7). 
 
3. se snížením nájmu o 70 % v pronajatých nebytových prostorách č. 2 , č. 3 , č. 5 a č. 6 v 
podchodu olomouckého přednádraží do doby vybudování a zkolaudování stavby 
„Rekonstrukce kolejiště Olomouc hl. n., 2. stavba.“ dle důvodové zprávy bod II. B) 8). 
 
4. se změnou účelu nájmu v pronajatém nebytovém prostoru č. 4 v podchodu olomouckého 
přednádraží na kosmetický salon dle důvodové zprávy bod II. B) 9). 
 
5. se snížením nájmu o 70 % v pronajatých nebytových prostorách č. 1 a č. 4 v podchodu 
olomouckého přednádraží do doby vybudování a zkolaudování stavby „Rekonstrukce 
kolejiště Olomouc hl. n., 2. stavba.“ bod důvodové zprávy bod II. B) 9). 
 
6. s podnájmem části nebytových prostor o výměře 4,10 m2 pro pana Čestmíra Opletala za 
účelem provozování rychlého občerstvení v NP Ostružnická 32 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 10). 
 
7. se snížením sazby nájemného na 96,- Kč/m2/rok v NP Blažejské náměstí 10, Olomouc a 
se zrušením nájemného za užívání letní zahrádky dle důvodové zprávy bod II. B) 11). 
 
8. s umístěním telekomunikačního zařízení pro internetové služby v domě Přichystalova 72 
společnosti BajaNet INTERNET, VoIP s ročním nájmem 6.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II. B) 12). 
 
9. s odpočtem vložených investic nájemcem do opravy objektu tř. Svobody 21, Olomouc ve 
výši 117.230,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 13). 
 
10. s umístěním 1 vitríny na fasádě domu náměstí Národních hrdinů 4 vlevo od vchodu do 
domu společnosti TEMA reality s ročním nájmem 6.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 
14). 
 
11. s umístěním zařízení pro připojení k internetu v domě Národních hrdinů č.o. 4 
společnosti JETSYSTEMS, v.o.s. s ročním nájmem 6.500,- Kč/1 anténa dle důvodové zprávy 
bod II. B) 15). 
 
12. s prodloužením nájemní smlouvy nebytových prostor v objektu Jednota, tř. Svobody 31 -  
6. patro/607 archiv do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
13. s postupem při zveřejnění záměru v intencích důvodové zprávy dle bodu IV. 6). 
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3. nesouhlasí 
s umístěním reklamních zařízení nad pozemky parc. č. 79/4 ostatní plocha, parc. č. 116/46 
ostatní plocha, parc. č. 75/72 ostatní plocha, parc. č. 125/2 ostatní plocha a parc. č. 75/135 
ostatní plocha vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Dopravnímu podniku města 
Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
580/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II. A) 9). 
 
2. pana Miroslava Šímy o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1922/5 ostatní plocha o 
výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10). 
 
3. společnosti HOPR GROUP a.s. a manželů Ing. Radka a Moniky Zatloukalových o úplatný 
pronájem objektu na části pozemku parc. č. 346/4 ost. pl. o výměře 352 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 4). 
 
4. společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a. s. a pana Tomáše Blahy o úplatný pronájem 
nebytového prostoru o výměře 132,52 m2 nacházejícího se v 1. NP v objektu Pavelčákova č. 
o. 21, Olomouc (dříve galerie) dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
5. manželů Jiřího a Hany Chytilových a pana Huberta Holiše o úplatný pronájem pozemku 
parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 880 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 2). 
 
6. společnosti T.O. OSTRAVA - PROTEOR, spol. s r. o. o dlouhodobý pronájem NP - 
Mošnerova 7, v objektu obč. vybavenosti čp. 1184 na parc. č. st. 1300 zast. pl. a nádvoří o 
výměře 279 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
5. revokuje 
usnesení RMO z 25. 4. 2006, bod programu 2, bod II. B) 6) ve věci schválení úplatného 
pronájmu objektu č.p. 145 na pozemku parc. č. st. 233 zast.pl. a nádvoří výměře 913 m2 v 
k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti GROZA s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
II.B) 7). 
 
6. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu dle bodu IV. 6). 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 75/137 ost. pl. o výměře 274 m2 v k.ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje ve správě Vědecké knihovny v 
Olomouci do vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré 
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod IV. 3). 
 
2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. o výměře 250 m2 a pozemek parc. 
č. 75/138 ost. pl. o výměře 37 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Vědecké 
knihovny v Olomouci, s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod IV. 3). 
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8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Ing. Milana a Dany Střílkových o odprodej pozemků parc. č. 880 trvalý 
travní porost o výměře 637 m2 a parc. č. 881 trvalý travní porost o výměře 374 m2, vše v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
2. žádosti manželů Jiřího a Hany Chytilových a pana Huberta Holiše o odprodej pozemku 
parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 880 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 2). 
 
3. žádosti manželů Zdenka a Zdenky Tomanových o odprodej části pozemku parc. č. 619 
ost. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
3). 
 
4. žádosti společnosti T.O. OSTRAVA - PROTEOR, spol. s r. o. o odprodej NP - Mošnerova 
7, v objektu obč. vybavenosti čp. 1184 na parc. č. st. 1300 zast. pl. a nádvoří o výměře 279 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 12 ve věci nevyhovění 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 IV. 2). 
 
2. usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 5 ve věci schválení směny 
pozemku parc. č. 75/137 ost. pl. o výměře 274 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
vlastnictví Olomouckého kraje ve správě Vědecké knihovny v Olomouci za část pozemku 
parc. č. 75/68 ost. pl. o výměře 250 m2 a pozemek parc. č. 75/138 ost. pl. o výměře 37 m2, 
vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 3). 
 
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 darovací smlouvy na pozemek parc.č. 389/22 v k.ú. Topolany u Olomouce ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 a parc.č. 893/2, vše v k.ú. 
Chválkovice, ve vlastnictví Jarmily Endlicherové dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. st. 655/2 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Olomouc-město, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti sv. Michala Olomouc, dle bodu 
3 důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 998/3 orná půda a část pozemku parc.č. 
392/2 orná půda, vše v k.ú. Hodolany, ve vlastnictví Heleny Navrátilové dle bodu 4 důvodové 
zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 147/11 ovocný sad a parc.č. 
150/6 ostatní plocha, vše v k.ú. Chválkovice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě 
Domova důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvkové organizace, dle bodu 5 důvodové 
zprávy 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 490 trvalý travní porost v k.ú. Radíkov 
u Olomouce, ve vlastnictví Ing. Miroslava Študenta, dle bodu 6 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a vedení 
kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc.č. 66 zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 67 trvalý travní porost, vše v k.ú. Radíkov u Olomouce, ve vlastnictví 
Marie Škovranové, dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a vedení 
kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 470 vodní plocha v k.ú. 
Radíkov u Olomouce a dále na pozemcích parc.č. 1180 vodní plocha, parc.č. 1315 lesní 
pozemek a parc.č. 1316 trvalý travní porost, vše v k.ú. Lošov, ve spoluvlastnictví Tomáše 
Laty, Jiřího Laty, Ivany Latové a Věry Bulové, dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a vedení 
kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 428 ostatní plocha v 
k.ú. Lošov, ve společném jmění manželů Ing. Stanislava Madera a Mgr. Svatavy Maderové, 
dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 483 trvalý travní porost v k.ú. Radíkov u 
Olomouce ve vlastnictví MVDr. Jana Bardoně, Ph.D., dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 684 lesní pozemek v k.ú. Lošov ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc předem určenému zájemci Ing. Janu Kolenyákovi za 
podíl ideální 1/26 pozemku parc.č. 747 ostatní plocha v k.ú. Radíkov u Olomouce ve 
vlastnictví Ing. Jana Kolenyáka, dle bodu 11 důvodové zprávy 
 
13. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a vedení 
kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 1041/1 ostatní plocha v 
k.ú. Řepčín ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., dle bodu 12 důvodové zprávy 
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14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na části pozemků parc.č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc, parc.č. st. 422/1 zastavěná plocha a nádvoří ve 
spoluvlastnictví Miloslavy Opletalové, Mgr. Ing. Radima Opletala, Ing. Petra Opletala a 
Jaroslava Hutky, a parc.č. 440 ostatní plocha ve vlastnictví společnosti HOTEL GEMO, 
s.r.o., vše v k.ú. Olomouc-město, dle bodu 13 důvodové zprávy 
 
15. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na plynárenské zařízení STL plynovod PE 160 a přípojku smíšenou 
ve vlastnictví společnosti Htech cz s.r.o. dle bodu 14 důvodové zprávy 
 
16. schvaluje 
uzavření dohody o úhradě za omezení vlastnického práva v souvislosti s umístěním 
kotevního úchytu trakčního tramvajového vedení na budově č.p. 488 bydlení na pozemku 
parc.č. st. 103 v k.ú. Olomouc-město, ve vlastnictví Vlasty Englové, dle bodu 15 důvodové 
zprávy 
 
17. schvaluje 
uzavření dohody o úhradě za omezení vlastnického práva v souvislosti s umístěním 
kotevního úchytu trakčního tramvajového vedení na budově č.p. 291 bydlení na pozemku 
parc.č. st. 135/1 v k.ú. Olomouc-město, ve vlastnictví Aleny Andersové, dle bodu 16 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
4 Veřejná zakázka 620, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb veřejnou zakázku s názvem „Zimní 
stadion -rekonstrukce plochy - dodatečné stavební práce I.“  archivní číslo 620 uchazečům 
dle DZ v souladu s doporučením komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
5 Veřejná zakázka č.622, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Pojištění statutárního města Olomouce“ 
archivní číslo 622. 
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3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka 601 p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Rozšíření vodovodní a kanalizační 
sítě v lokalitě Povel - Čtvrtky“ archivní číslo 601 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož 
nabídková cena byla nejnižší. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka 602, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu 
Aksamitova, U výpadu, Michalské stromořadí a rekonstrukce stok v ul. Aksamitova“ archivní 
číslo 602 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídková cena byla nejnižší. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka 603, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu a 
stoky BVc v ulici Nerudova, Olomouc“ archivní číslo 603 dle návrhu hodnotící komise 
uchazeči, jehož nabídková cena byla nejnižší. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Veřejná zakázka 604, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Rozšíření vodovodního řadu v ulici 
U Stavu „ archivní číslo 604 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídková cena 
byla nejnižší. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
10 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Ivan Pavel, Černá cesta 31, Olomouc 
Faltýnková Miluše, Milan, Černá cesta 1, Olomouc 
Stejskalová Marie, Černá cesta 13, Olomouc 
Kacaunisová Jana, Černá cesta 23, Olomouc 
Pokošová Miluše, Černá cesta 25, Olomouc 
Balcárek Pavel, Renata, Synkova 4, Olomouc 
Derka Marek, Renáta, Synkova 8, Olomouc 
Tatárová Anna, Nálevkova 11, Olomouc 
Mareček Jan, Sladkovského 1B, Olomouc 
Revťáková Dagmar, Sladkovského 1E, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Vašíčková Martina, Balbínova 7, Olomouc 
Lulišová Dagmar, Náves Svobody 37, Olomouc 
Trilč Patrik, U Letiště 2, Olomouc 
Kupka Jiří, Marta, Černá cesta 27, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 b) 
       c) na 1/2 roku s nájemci: 
Sušarská Alžběta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70, Olomouc 
Porčogoš Miroslav, Marta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Gáborová Iveta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Ulman Josef, Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc 
Ištok Vladimír, Eva, Holická 51, Olomouc 
Vavreková Irena, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 c) 
       d) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Povýšilová Eleonora, Politických vězňů 4, Olomouc 
Klímková Marie, P. Přichystala 64, Olomouc 
Kozlíček Tomáš, Příčná 2, Olomouc 
Smržová Marta, Fischerova 4, Olomouc 
Smékalová Anna, Politických vězňů 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 d) 
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2. s rozšířením nájemní smlouvy z důvodu prodeje do osobního vlastnictví: 
Hroš Josef, Vojanova 20, Olomouc o manželku Hrošovou Ludmilu 
dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. s uzavřením nových nájemních smluv: 
a) Maholiaková Marie, Černá cesta 13, Olomouc 
b) Daniel Rudolf, Černá cesta 9,Olomouc 
c) Marková Pavlína, Hynek, Balbínova 5, Olomouc 
d) Zdenka Hynštová, Polit.vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b, c,d)     
 
4.  s neprodloužením nájemní smlouvy po předchozí výměně bytu: 
Marie Heráková, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)  
 
5. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu: 
Marie Čubrdová, Černá cesta 29, Olomouc 
Pavla Čonková, Černá cesta 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a,b)    
 
6. s uzavřením nové  nájemní  smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Jana Pánková, Rooseveltova 105, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 6)   
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
11 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Věrou Krumniklovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
12 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zřízení věcného břemene  práva průchodu a průjezdu přes část pozemku parc. č. 195/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 195 m2, na pozemek parc. č. 384/4, zahrada, o 
výměře 504 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch pana Alexandra Reška, 
za cenu dle znaleckého posudku dle důvodové zprávy bod I/2 str. 3, 4 
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3. schvaluje 
pronájem 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-Povel, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou se sazbou 15,- 
Kč/m2/rok za podmínky údržby travnatých ploch a dřevin dle důvodové zprávy bod I/3 str. 5  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 187, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu Miloši Petrovi, za kupní cenu ve výši 229.964,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/4 str. 6 
 
5. ukládá 
odboru prodeje domů projednat s nájemcem pozemku panem Františkem Wiedermanem 
úhradu dluhů tj. úhrada nájemného do konce roku 2005 a splátku k 15. 1. 2006. Odbor 
prodeje domů zajistí upřesnění a doplnění žádosti o úpravu nájemní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod I/5 str. 6, 7, 8 
T: 27.6.2006 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2004, bod 5, část 8, ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 
813, zast. pl. o výměře 9 m2, za kupní cenu ve výši 5 984,- Kč, spoluvlastníkům domu 
Dukelská 3, a schválit prodej pozemku parc. č 146/2, ostatní plocha, o výměře 9 m2, k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, vlastníkům jednotek domu č. p. 904 (Dukelská 3) za kupní 
cenu ve výši 6 579,-Kč, a to takto: Daniela a Antonín Ondruškovi do SJM (podíl 
6030/101260) za 333,-Kč, Svatava a Valerio Kachyňovi do SJM (podíl 9160/101260) za 
505,-Kč, Josef Valenta (podíl 12020/101260) za 663,-Kč, Eva Henarová (podíl 
20260/101260) za 1 714,-Kč, Božena a Saša Hlochovi do SJM (podíl 12480/101260) za 
688,-Kč, Valeria Králova a Jana a Josef Navrátilovi do SJM (podíl 11370/101260) za 627,-
Kč, Renata Šestořádová (podíl 8470/101260) za 466,-Kč, Olga a Jiří Dostálovi do SJM (podíl 
7475/101260) za 412,-Kč, Věra a Břetislav Zajíčkovi do SJM (podíl 7875/101260) za 434,-
Kč, Karel Marek (podíl 6120/101260) za 737,-Kč dle důvodové zprávy bod I/6 str. 8, 9 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m2, v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, předem určenému zájemci paní Yvette Sajdokové - 
Orlitové, za kupní cenu ve výši 580 184,- Kč dle důvodové zprávy bod I/7 str. 10 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní MUDr. Zbyňky Petrové ve věci prodeje domu č.p. 888 (Žižkovo nám. 3), s 
pozemkem parc. č. st. 789, zast. pl., o výměře  515 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II/1 str. 11 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 871/13 v domě č. p. 871 (Kosinova 2) s pozemkem parc. č. st. 
732/3 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Aloisi a Margitě 
Rezníčkovým, manželům Petru a Kateřině Pechalovým a panu Zdenku Menclerovi, do 
podílového spoluvlastnictví každému ideální 1/3, za kupní cenu celkem 90.333,- Kč, z toho 
nebytová jednotka 39.563,- Kč, pozemek 37.227,- Kč a náklady 13.543,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/2 str. 12 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 26. 4. 2005 bod 87, část 45 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
626/7 v domě č. p. 626 (Palackého 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na 
společných částech domu č. p. 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  2411/8709 na 
pozemku parc. č. st. 779, zast. pl., o výměře 359 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a schválit prodej nebytové jednotky č. 626/7 v domě č. p. 626 (Palackého 3) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na společných částech domu č. p. 626 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na pozemku parc. č. st. 779, zast. pl., o 
výměře 359 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní PhMr. Haně Hégrové za 
kupní cenu ve výši celkem 1 200 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/3 str. 12, 13, 14 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 573/10 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574, 
575, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Sylvě Goldové, za kupní cenu 
celkem 100.184,- Kč, z toho za jednotku 98.874,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady 1.310,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III/1 str. 14, 15 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 719/1 v domě č. p. 719 (Šantova 2) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 129/4187 na společných částech domu č. p. 719 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  129/4187  na pozemku parc. č. st. 999, zast. pl., o výměře 436  m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, panu Danielu Lazorčákovi, za kupní cenu celkem 15.480,- 
Kč, z toho za jednotku 12.952,- Kč, za pozemek 1.773,- Kč, náklady 755,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/2 str. 15, 16 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 529/16 v domě č. p. 529, 528, 527 (Trnkova 29, 31, 33) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/5217 na společných částech domu č. p. 529, 528, 
527, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní ing. Romaně Bárové, za kupní 
cenu celkem 42.599,- Kč, z toho za jednotku 30.240,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady 
12.359,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 16 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 136/7 v domě Černá cesta 2, 
manželům Přemyslu a Františce Pelíškovým do 31. 7. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/1 
str. 17 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/1 v domě Trnkova 20, paní 
Haně Štrbíkové do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 17 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 554/12 v domě Trnkova 22, paní 
Nikole Totové do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 17, 18 
 
17. nevyhovuje 
žádosti pana Jaroslava Kouřila ve věci vrácení nájemného za byt v domě Kateřinská 4 za 
měsíc březen dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 18 
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18. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/5 str. 18 
 
19. schvaluje 
odklad splátky za bytovou jednotku č. 830/8 v domě Dvořákova 24 manželům Milanu a Aleně 
Kubíčkovým do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/6 str. 18, 19 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - D) důvodové zprávy bod IV/7 str. 19 
 
21. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy IV/8 str. 19, 20 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
13 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 
 
14 Rozpočtové zm ěny  - žádost o vykrytí položek ze souboru 

nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh rozpočtové změny pokrytí akce dle části I. předložené důvodové zprávy 
T: 6.6.2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
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15 Umíst ění prezenta ční kamery na nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění prezentační kamery dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
smlouvu o spolupráci dle přílohy  
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o spolupráci  
T: 6.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
16 Kotelny - v ěcná b řemena 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dohody dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 8 
 
 
17 Ulice Za školou - petice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích dle důvodové zprávy 
T: 6.6.2006 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 



 16

18 Fond soudržnosti I.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení z 88. RMO, konané 7. 2. 2006, bod 13 - Projekt ISPA I. o umístění pamětních 
desek 
 
3. schvaluje 
další postup dle bodu B upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
19 Fond soudržnosti II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. zplnomoc ňuje 
náměstka Bc. Miroslava Petříka k podpisu smlouvy o záchranném archeologickém výzkumu 
(ZAV) dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru investic zapracovat do pokynu o zadávání VZ ustanovení o podpisových právech 
zadavatelů u akcí nepodléhajících zákonu o zadávání veřejných zakázek dle důvodové 
zprávy 
T: 18.7.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11.1 
 
 
20 Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2006 - 

výsledky dota čního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na  realizaci Programu prevence kriminality - 
PARTNERSTVÍ na rok 2006 
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3. schvaluje 
žádost o provedení rozpočtové změny dle bodu  5 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
v případě  finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu postupovat dle „Zásad 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci  Strategie 
prevence kriminality na léta 2004 až 2007“ pro rok 2006, a to ihned po obdržení dotace 
T: 27.6.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
21 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna-bar-MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIZZERIE v ulici 
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JANIŠ Motorsport v ulici 
Lipenská 7,  Olomouc, v rozsahu 23,75 m2 dle bodu 3 upravené důvodové zprávy 
 
5. neschvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U SVATÉ MADONY v ulici 
Sokolská 38, Olomouc, v rozsahu 10,8 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GOLD LOTUS v ul. 
Ztracená 1-3, Olomouc, v rozsahu 21,9 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ CLUB v ulici 
Zámečnická, Olomouc, v rozsahu přílophy č. 12 dle bodu 6 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GOURMET Restaurant 
KAPUCÍN v ulici Kapucínská 1, Olomouc, v rozsahu 18,75 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy 
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9. schvaluje 
změnu provozní doby předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace 
CASABLANCA na Dolním náměstí 12, Olomouc, v rozsahu 88 m2 dle bodu 9 důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
22 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
vyhovět žádosti dle bodu A důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
23 

 
 
Povodn ě 2006 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned zaslat žádosti o státní dotace na krytí nákladů spojených s povodněmi r. 2006 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru životního prost ředí 
ředitel Správy les ů města Olomouce 

 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
24 Žádost Krajského ú řadu Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
25 Žádost Arcidiecézní charity 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 
Bod programu: 17 
 
 
26 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odklad splátek na dobu 4 měsíců u smlouvy č. 97/980 - Eva Vandáková 
 
3. schvaluje 
přepočet splátkového kalendáře u smlouvy č. 04/61014 - SBD U Kovárny - dům Lazecká 44 
 
4. schvaluje 
přepočet splátkového kalendáře u smlouvy č. 04/61054 - Společenství vlastníků Stiborova 2, 
4, 6 
 
5. schvaluje 
odklad splátek na dobu 3 měsíců u smluv č. 99/461 a č. 04/952 - Jarmila Loučková 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
27 Organiza ční záležitosti - dodatek č. 3 „Organiza čního řádu 

statutárního m ěsta Olomouc“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 20

2. schvaluje 
dodatek č. 3 „Organizačního řádu statutárního města Olomouc“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 6. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19 
 
 
28 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu  SmOl 
T: 27.6.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 21 
 
29 Užití znaku SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s užitím znaku SmOl dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele dle důvodové zprávy 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 21.1 
 
 
30 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele za rok 2005 u ZŠ Zeyerova 28, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 22 
 
 
31 Věcná b řemena pro projekt Rozvoj MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene, jejíž předmětem 
je ve prospěch statutárního města Olomouce strpění zřízení a provozování rozvodného 
zařízení (přípojky nn) a vstupu pověřených osob a techniky pro případné opravy, údržby 
apod. na pozemku p.č. 1030 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 60000 pro 
k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
 
3. revokuje 
bod č. 18 část 5 usnesení Rady města Olomouce č. 38 ze dne 14.3.2006 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene dle důvodové 
zprávy 
T: 27.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
32 Žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů - 

povod ňové výdaje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků částky 254 123,80 Kč na krytí provozních výdajů 
spojených s povodní dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
33 Regenerace panelového sídlišt ě Úzké díly RC 14  
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací stavby dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
nárokovat chybějící finanční prostředky roku 2006 do návrhu plánu roku 2007 dle důvodové 
zprávy 
T: prosinec 2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
34 ZŠ Terera - rekonstrukce školní jídelny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic předložit rozpočtovou změnu návrhu postupu dle důvodové zprávy 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
35 Příspěvek  - nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku v oblasti nespecifikovaných akcí dle důvodové zprávy  a dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytnutí veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru školství 



 23

 
 
4. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
36 Rozpracování usnesení a diskuse z 22. zasedání ZMO , 

konaného dne 19.5.2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 9, části 4a) usnesení ZMO z 19.5.2006 - Návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc 
stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T: nejbližší 
zasedání ZMO) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
2. ukládá 
k bodu 9, části 4b) usnesení ZMO z 19.5.2006 - Návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného souboru změn č. XIII 
ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 9, části 4c) usnesení ZMO z 19.5.2006 - Návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o vyhlášení závazné 
části územního plánu spolu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. XIII dotčeným 
orgánům státní správy (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Návrh Zadání souboru změn č. XIV ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XIV 
ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu  upravené přílohy usnesení (T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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5. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu OKR zahájit pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení ZMO 
(T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. XVI ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Dodatek k pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. XVI/2 ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
8. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Zřízení povodňového fondu SmOl: 
- podat informaci o aktuálním počtu oprávněných žadatelů o příspěvek z „povodňového 
fondu“ (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 6.6.2006 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
9. ukládá 
k bodu 18, části 2 usnesení z 19.5.2006  - Žádost občanů místní části Černovír: 
- informovat občany místní části Černovír v intencích důvodové zprávy (T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k bodu 19, části 4 usnesení z 19.5.2006 - Sloučení příspěvkových organizací - Mateřská 
škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc - Holice, Náves 
Svobody 41: 
- informovat  ředitelku Mateřské školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 a ředitele 
Základní školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 o přijatém usnesení 
(T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. ukládá 
k bodu 19, části 6 usnesení z 19.5.2006 - Sloučení příspěvkových organizací - Mateřská 
škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc - Holice, Náves 
Svobody 41: 
- podepsat Dodatek č.2 ke zřizovací listině Základní školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 
41 (T: 20.6.2006) 
T: 6.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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12. ukládá 
k bodu 19, části 7 usnesení z 19.5.2006 - Sloučení příspěvkových organizací - Mateřská 
škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc - Holice, Náves 
Svobody 41: 
- realizovat veškeré náležitosti související s přijatým usnesením (T: 20.6.2006) 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
13. ukládá 
k bodu 25, části 4 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Naplnění zákona o volbách: 
- zveřejnit seznam volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva volených v 
jednotlivých obvodech, a počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení 
nezávislých kandidátů (T: ihned)  
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru správy 
 
14. ukládá 
k bodu 29, části 3 usnesení ZMO z 19.5.2006 - Bezbariérová Olomouc - záměr roku 2007 - 
vlastní zdroje: 
- primátorovi podepsat prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů potřebných na 
realizaci bezbariérových úprav v roce 2007 dle důvodové zprávy (T: ihned) 
T: 6.6.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
15. ukládá 
k podnětu člena  zastupitelstva města ing. Látala na ZMO 19.5.2006: 
- zjistit na Katastrálním úřadu Olomouc původní vlastníky pozemku parc. č. 292/1 vodní 
plocha a parc. č.  292/4 vodní plocha vše v k.ú. Droždín a informovat  ZMO 
T: 6.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
 
 
37 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím investičního příspěvku dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit investiční příspěvek dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle bodů 2 - 4 upravené důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 29 
 
 
38 Různé - dodatek ke smlouv ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a to na dobu 
určitou od 1.6.2006 do 31.12.2006 s možností kdykoliv ukončit tento dodatek dohodou 
T: 6.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


