
 
USNESENÍ 

 

z 105. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8.8.2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 8. 8. 2006 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění směny pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve spoluvlastnictví pana Ing. Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové za pozemek parc. 
č. 536/9 ost. pl. o výměře 2 067 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2. zveřejnění odprodeje haly s pozemkem parc.č. st. 2301 zast.pl. a nádvoří o výměře    
1.237 m2, haly s pozemkem parc.č. st. 2302 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.494 m2, haly s 
pozemkem parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.337 m2, budovy s pozemkem 
parc.č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2309 
zast.pl. a nádvoří o výměře 727 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2310 zast.pl. a nádvoří o 
výměře 353 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2311 zast.pl. a nádvoří o výměře 656 m2, 
budovy s pozemkem parc.č. st. 2312 zast.pl. a nádvoří o výměře 568 m2, vedlejší stavby s 
pozemkem parc.č. st. 2298 zast.pl. a nádvoří o výměře 99 m2, vedlejší stavby s pozemkem 
parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 
2307 zast.pl. a nádvoří o výměře 442 m2, haly na pozemku parc.č. st. 2305 zast.pl. a 
nádvoří a haly na pozemku parc.č. 2306 zast.pl. a nádvoří a pozemků parc. č. 179 ost.pl. o 
výměře 4.200 m2, parc. č. 185/9 ost.pl. o výměře 36.868 m2 a parc. č. 185/6 ost.pl. o výměře 
8.272 m2, včetně venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
předem určenému zájemci Vojenskému bytovému družstvu, se sídlem Sokolská 586/7, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
3. uzavření dohody mezi Vojenským bytovým družstvem a statutárním městem Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 2) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/10 o výměře 109,50 m2, kultury 
zahrada, v k. ú. Lazce předem určenému zájemci Mgr. Noře Gill dle důvodové zprávy bod I. 
3) 
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5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/10 o výměře 91,90 m2, kultury 
zahrada, v k. ú. Lazce  předem určenému zájemci Mgr. Noře Gill dle důvodové zprávy bod I. 
4) 
 
6. výpůjčku části pozemku parc. č. 1945 ost. pl. o výměře 584 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc Fotbalovému klubu Holice-Hodolany do 31. 12. 2026 dle důvodové zprávy 
bod II. A) 2) 
 
7. využití uvolněných NP v objektu ZŠ Sokolská 19, Olomouc odborem správy MmOl dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2) 
 
8. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1122 zast. pl. o výměře 14 m2 a části parc. č. 1123 
orná půda o výměře 93 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Vlastimilu a Ditě 
Koliskovým dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
2. souhlasí 
1. s podnájmem části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc paní Věře Halouzkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
 
2. s prodloužením smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. st. 885/7 zast. pl. o výměře 528 m2, 
parc. č. 885/8 ost. pl. o výměře 3 452 m2, parc. č. st. 885/14 zast. pl. o výměře 408 m2, parc. 
č. 885/15 ost. pl. o výměře 1 456 m2, parc. č. 885/16 ost. pl. o výměře 910 m2, parc. č. 
885/17 ost. pl. o výměře 10 605 m2, parc. č. 885/22 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 
885/23 ost. pl. o výměře 1 124 m2, parc. č. 885/24 ost. pl. o výměře 6 231 m2, parc. č. st. 
885/26 zast. pl. o výměře  558 m2 a parc. č. 885/27 ost. pl. o výměře 598 m2, vše v k.ú. 
Holice u Olomouce Fotbalovému klubu Holice-Hodolany do 31. 12. 2026 dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2) 
 
3. s vyplacením částky ve výši 258.742,- Kč jako vyrovnání za vložené investice do 
zhodnocení věci dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
4. s odpočtem vložených investic nájemcem do opravy objektu třída Svornosti 2, Olomouc ve 
výši 64.723,- Kč bez DPH z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 3) 
 
5. s výstavbou základnové stanice a umístěním technologického zařízení sítě společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. na střeše domu Černá cesta č.o. 33, Olomouc s ročním 
nájmem 80.000,- Kč a dobou nájmu určitou na 10 let dle důvodové zprávy bod II. B) 4) 
 
3. nesouhlasí 
s výstavbou základnové stanice sítě společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na střeše 
domu Na Střelnici č. o. 2, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5) 
 
4. nevyhovuje žádosti 
Fondu ohrožených dětí a Střední odborné škole služeb s. r. o. o úplatný pronájem 
nebytových prostor ZŠ Sokolská 19, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
 
5. bere na v ědomí 
změnu parcelních čísel a výměr pozemků u výpůjčky pozemků v k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc Fotbalovému klubu Holice-Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 2) 
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6. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi dále jednat se společností Orange Book s. r. o. dle 
důvodové zprávy a předložit záležitost na příští jednání Rady města Olomouce, tj. dne  
28. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod III. 8) 
T: 28.8.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru investic prověřit navrhovanou směnu ve vztahu k projektovanému chodníku Zolova - 
Kafkova dle důvodové zprávy bod III. 3) 
T: 28.8.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. revokuje 
usnesení Rady města Olomouce ze dne 27. 6. 2006, bod programu 2, bod II. A) 8) ve věci 
doporučení zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků parc. č. 536/1 ost. pl. o 
výměře 203 m2 a parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 013 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemků parc. č. 235/24 a parc. 
č. 235/27, vše orná půda o výměře 1 216 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc paní Magdě Škurkové za kupní cenu ve výši 65 522,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 1) 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 475/6 o výměře 310 m2 a části pozemku parc. č. 158/3 o 
výměře 13 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Dřevo 
Trust - prodej, a. s. za kupní cenu ve výši 212 450,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 2) 
 
3. směnu části pozemku parc. č. 92/2 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana Václava Proksche za část pozemku parc. č. 1347/6 ost. pl. o 
výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s 
tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 470,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 3) 
 
4. odprodej pozemků parc. č. 1122 zast. pl. o výměře 14 m2 a části parc. č. 1123 orná půda 
o výměře 93 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Vlastimilu a Ditě Koliskovým 
za kupní cenu ve výši 25 170,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
5. odprodej pozemku parc. č. 886/10 ost. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 137 800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 5) 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 1296/8 ost. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu Bc. Markovi Němcovi a paní Renátě Zaoralové za kupní cenu ve výši            
20 542,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6) 
 
7. odprodej pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 223 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc panu Ing. Miroslavu Hansmanovi za kupní cenu ve výši 1 117 100,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 7) 
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8. odkup pozemků nebo jejich částí od vlastníků uvedených v přiloženém tabulkovém 
přehledu, viz. příloha č. 2 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 9) 
 
9. odkup drobných chovatelských zařízení od uvedených fyzických osob za kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod III. 10) 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na části pozemků parc. č. 536/1 ost. pl. o 
výměře 203 m2 a parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 013 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemků parc. č. 235/24 a parc. 
č. 235/27, vše orná půda o výměře 1 216 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 14. 12. 2006, bod programu 4, bod 60 ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/1 
ost. pl. o výměře 336 m2, část parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 220 m2 a část parc. č. 
235/23 orná půda o výměře 440 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc se společností 
STAFOS spol. s r. o.  při kupní ceně ve výši 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
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 část pozemku parc.č. 125/1 k.ú. Chomoutov ve vlastnictví Mgr. 
Jiřího Omelky za cenu dle znaleckého posudku dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 122/2 k.ú. Chomoutov ve vlastnictví 
Miroslavy Novákové za cenu dle znaleckého posudku dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 122/4  a část pozemku parc.č. 125/2, vše v 
k.ú. Chomoutov ve vlastnictví Lenky Pavlové za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu č. 3 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene uložení a vedení kanalizačního 
sběrače BXVIII a práva vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č. 849/9 v k.ú. Řepčín ve 
vlastnictví Praha West Investment k.s., dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
6. revokuje 
usnesení rady města ze dne 18. 7. 2006 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene práva uložení a vedení podzemního kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu 
techniky na pozemku parc.č. 852/1 k.ú. Hodolany ve vlastnictví České republiky s právem 
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hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. za 11.900,-Kč a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu umístění části objektu uzavírací komory OK1G a v 
právu vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č. 852/1 k.ú. Hodolany ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. za 11.900,-Kč, dle bodu č. 5 
důvodové zprávy 
 
7. revokuje 
usnesení rady města ze dne 23. 5. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy na plynárenské 
zařízení STL plynovod PE 160 a přípojku smíšenou ve vlastnictví Htech cz s.r.o. za cenu ve 
výši 144.364,-Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy na plynárenské zařízení STL plynovod 
PE 160 a přípojku smíšenou ve vlastnictví Htech cz s.r.o. za cenu ve výši 165.000,-Kč, dle 
bodu č. 6 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení a vedení kanalizačního sběrače 
DN 300 a práva vstupu a vjezdu na pozemku parc.č. 883/13 k.ú. Nemilany v podílovém 
spoluvlastnictví Drahomíra a Anežky Michálkových za 10.000,-Kč, dle bodu č. 7 důvodové 
zprávy 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 419/1, parc.č. 389/6 a parc.č. 
400, vše v k.ú. Topolany u Olomouce ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky uzavření darovací smlouvy 
do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Topolany - 
cyklostezka“, dle bodu č. 8 důvodové zprávy 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 388/1 v k.ú. Týneček ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, za podmínky uzavření darovací smlouvy do jednoho roku po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí stavby „Cyklistická stezka Týneček - Chválkovice“, dle bodu č. 9 
důvodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení a vedení 
kanalizačního potrubí a vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č. 776/4 v k.ú. 
Chomoutov ve vlastnictví Stanislava Kováříka za 10.000,-Kč za podmínek dle důvodové 
zprávy, dle bodu č. 10 důvodové zprávy 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 22.2.2005 ve věci uzavření kupní smlouvy na 
pozemek parc.č. 221/43 k.ú. Chválkovice v SJM Ing. Josefa a Ludmily Šiškových a schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 221/43 k.ú. Droždín v SJM Ing. Josefa a 
Ludmily Šiškových za 480,-Kč/m2, dle bodu č. 11 důvodové zprávy 
 
13. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene uložení a 
vedení podzemního kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky na pozemcích 
parc.č. 930/22 a parc.č. 1024/3, vše v k.ú. Řepčín ve vlastnictví Praha West Investment k.s., 
za podmínky uvedení dotčených pozemků do původního stavu po skončení stavby a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do pěti let od podpisu budoucí smlouvy, dle 
bodu č. 13 důvodové zprávy 
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14. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a vedení kanalizačního sběrače B 
XVIII a práva vstupu a vjezdu na pozemku parc.č. 945/5 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR za 740,-Kč + DPH dle bodu č. 14 důvodové zprávy 
 
15. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. st. 422/1 k.ú. Olomouc-město, v 
podílovém spoluvlastnictví Miloslavy Opletalové, Jaroslava Hutky, Ing. Petra Opletala a      
Mgr. Ing. Radima Opletala za podmínek dle důvodové zprávy, dle bodu č. 15 důvodové 
zprávy 
 
16. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvy na části pozemků v k.ú. Lazce a snížit plochu nájmu na 
pozemcích v k.ú. Hejčín v souvislosti se zahájením realizace sportovně rekreačního areálu 
Lazce - Kouty dle bodu č. 15 důvodové zprávy 
T: 2.10.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti - nájem nebytových prost or  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou nájemních vztahů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor 
T: 28.8.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.2 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 632, zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Požárníků ul. - kanalizace“ archivní číslo 632. 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle DZ 
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2. 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 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 624, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 624 ve složení dle 
důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 618, přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 39 odst. 3 a § 61 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci 
a zadávací podmínky požadované  zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Dodávka automobilové požární 
cisterny“ archivní číslo 618 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.2 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 625, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.  
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
 
 
 



 8 

2. pověřuje 
komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 635, zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Pořízení výpočetní techniky“ archivní číslo 635. 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle DZ 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 640, zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Nákup 2 vozidel pro Městskou policii Olomouc“ 
archivní číslo 640. 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle DZ 
 
2. pověřuje 
ředitele MPO Bc. Pavla Skalického k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s 
touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.5 
 
 
11 Veřejná zakázka č.638, zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Informační centra enviromentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty (Přírodě Olomouckého kraje) - nákup techniky“ archivní číslo 638. 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle DZ 
 
2. ustavuje 
- komisi pro otevírání obálek 
- hodnotící komisi dle DZ 
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3. pověřuje 
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
12 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  
a) Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6 s Klaškovou Marií dle důvodové zprávy bod 
1 a) 
b) Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 11 s Vlčkovou Vladimírou a Poláchem 
Davidem dle důvodové zprávy bod 1 b) 
c) Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 5 s Klučákovou Hanou dle důvodové zprávy 
bod 1 c) 
d) Topolová 9, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 25 s Rjabyjovou Lucií dle důvodové zprávy bod 1 
d) 
e) Stiborova 22, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s Frumarovou Šárkou dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
f) Za Vodojemem 2, velikosti 1+kk, č.b. 12 se Silnou Alenou dle důvodové zprávy bod 2 b) 
g) J. Nálevky 13A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3 se Srovnalem Zdeňkem dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
h) I.P.Pavlova 40, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s Žákovou Janou dle důvodové zprávy bod 
2 d) 
ch) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10 se Soldánovou Marcelou dle důvodové 
zprávy bod 3 a) 
i) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 63 s Janečkovou Andreou dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
j) Přichystalova 70, velikosti 0+2, č.b. 12 s Divinovou Evou dle důvodové zprávy  bod 3 c) 
k) Černá cesta 17, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15 s Rockwoodovou Evou a Jorgem dle 
důvodové zprávy bod 4) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Braunerová Petra, Černá cesta 11, Olomouc 
Irglová Blanka, Dušan, Černá cesta 29, Olomouc 
Raška Jaroslav, P.Přichystala 62, Olomouc 
Veverková Jana, Černá cesta 25, Olomouc 
Oláh Vojtěch, Miloslava, Horní nám.18, Olomouc 
Martinková Ladislava, Balbínova 5, Olomouc 
Škařupová Jana, Balbínova 9, Olomouc 
Odstrčilová Miroslava, Balbínova 5, Olomouc 
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Fojtík Josef, Balbínova 5, Olomouc 
Pospíšilová Jarmila, Balbínova 5, Olomouc 
Nejezchleba Milan, Balbínova 5, Olomouc 
Maksantová Iveta, Balbínova 5, Olomouc 
Kovář Václav, Marie, Balbínova 5, Olomouc 
Nováková Monika, Balbínova 5, Olomouc 
Fialová M arkéta, Balbínova 3, Olomouc 
Rezková Hana, Balbínova 3, Olomouc 
Mlčochová Hana, Balbínova 3, Olomouc 
Mgr. Polzerová Erika, Balbínova 3, Olomouc 
Mgr.Král Milan, Balbínova 3, Olomouc 
Blažejová Hana, Balbínova 3, Olomouc 
Danczi Eva, Filip, Balbínova 3, Olomouc 
Kozáková Libuše, U Letiště 2, Olomouc 
Bušo Antonín, Zuzana, Rumunská 11, Olomouc 
Kobza Milan, Sladkovského 1C, Olomouc 
Procházková Jana, Václav, Sladkovského 1C, Olomouc 
Vanečková Marie, Sladkovského 1E, Olomouc 
Polepilová Marie, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Dobrá Marie, Černá cesta 27, Olomouc 
Hájková Iva, Balbínova 3, Olomouc 
Bučková Renata, Vladislav, Balbínova 3, Olomouc 
Sekerková Mária, Balbínova 5, Olomouc 
Bujna Igor, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 b) 
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
Kohut Ondrej, P.Přichystala 70, Olomouc 
Baláž Ladislav, P.Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Emil, Mária, P.Přichystala 70, Olomouc 
Danielová Renata, P.Přichystala 70, Olomouc 
Hauerová Lidia, P.Přichystala 70, Olomouc 
Sedláček Mojmír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Ulmanová Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 c) 
      d) na 3 měsíce s nájemcem:  
Daňhelová Marie, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 d) 
      e) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Matějková Ludmila, Pol.vězňů 4, Olomouc 
Opletal Vladimír, Věra, P.Přichystala 64, Olomouc 
Švestková Anežka, Příčná 2, Olomouc 
Šmoldasová Dagmar, Peškova 1, Olomouc 
Benčíková Margita, Fischerova 2, Olomouc 
Lišková Irena, Fischerova 4, Olomouc 
Voráč Oldřich, Miroslava, Fischerova 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 e)  
 
2. neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:  
Trúsiková Petra, U Letiště 10, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
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3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví: 
s Hřivnovou Věrou a Jiřím, Vojanova 20, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu: 
Zdenka Rozholdová, Černá cesta 7, Olomouc 
Olga Hrbková,Černá cesta 33, Olomouc 
Jan Planička a Karolina, Politických vězňů 2, Olomouc 
Anna Krejčí, U Letiště 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a,b,c) 
 
5. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu: 
Jan Šalman a Vlastimila, Litovelská 1, Olomouc   
David Slezák, nám.Hrdinů 4, Olomouc 
Petr Bachlet, Synkova 15, Olomouc 
Martin Baštinec, tř.Kosmonautů 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  9 a,b,c,d)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
13 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej celého  pozemku parc. č. 93/143, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, (jak byl 
sloučen z původního pozemku parc. č. 93/143, parc. č. 93/144 a parc. č. 1333, k. ú. Olomouc 
- město) do podílového spoluvlastnictví společenství vlastníků domu Charkovská 7, 
společenství vlastníků domu Charkovská 9 a společenství vlastníků domu Charkovská 11 dle 
důvodové zprávy bod 1 str. 1,2. 
 
3. schvaluje 
zveřejnění podmínek výběrového řízení na prodej 7/9 pozemku parc.č. 75/54, o výměře     
246 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy, bod 2 str. 2,3,4,5. 
 
4. ukládá 
jednat se zástupci Billard clubu Olomouc ve věci prodeje nebytové prostory č. 404/10 v domě 
č.p. 404 (Riegrova 5) 
T: 11.9.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Jelínka a pana Fichny ve věci prodeje domu  č.p. 111 ( Litovelská 1) s 
pozemkem parc. č. st.  138/1 zast. pl., o výměře   430 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 6 str. 8 
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
14 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 
 
 
15 Moravská vysoká škola  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
příspěvek Moravské vysoké škole Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
16 Odbor vnit řního auditu a kontroly -  žádost o za řazení do 

soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy části I. do soupisu nekrytých požadavků 
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3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy části II. do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje 
vykrytí částek dle důvodové zprávy částí I. a II. z rezervy k dispozici  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 6.2 
 
 
17 Publikace ZOO Olomouc -  zařazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 6.3 
 
 
18 Vyměřování a výb ěr správních  poplatk ů na odboru životního 

prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést opatření, aby  byla zajištěna evidence vybraných správních poplatků dle jednotlivých 
druhů poplatků vybíraných  na odboru životního prostředí 
T: 2.10.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 7 
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19 Fond soudržnosti II. - komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení projektové přípravy akcí „Rekonstrukce komunikace Zengrova“ a „Rekonstrukce 
komunikace Bystrovanská“ v roce 2006 
 
3. ukládá 
zařadit do plánu investic r. 2007 - 2009 rekonstrukce komunikací včetně projektové přípravy  
dle přílohy důvodové zprávy 
T: 11.9.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zařadit do plánu oprav r. 2007 - 2009 opravy komunikací včetně projektové přípravy dle 
přílohy důvodové zprávy 
T: 11.9.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
20 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 8 vozidel obyvatel domu Sládkova č.o. 1 Olomouc v ul. 
Tvrdíkova v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
21 Příprava nového územního plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením přípravy nového územního plánu města Olomouce dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit návrh na financování pořízení nového územního plánu na jednání RMO 
T: 28.8.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
22 Koncepce rozvoje bydlení m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit k projednání v poslaneckých klubech a vytipování priorit dalšího postupu při 
realizaci koncepce bydlení města Olomouce 
T: 28.8.2006 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
23 PZ Šlechtitel ů, Propojovací komunikace -  Dodatky č. 1 ke 

grantovým smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním a podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí grantu CZ2003/0004-
338.08.01.0005 na projekt Průmyslová zóna Olomouc, Šlechtitelů + podnikatelský inkubátor 
 
3. souhlasí 
se zněním a podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí grantu CZ2003/005-601.08.06-
0003 projektu Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
24 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy, body 1 - 6 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 14 
 
 
25 Dodatek č.1 ke Smlouv ě o nájmu - st ředisko rozvozu stravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu č.01/4.2005/Řep ze dne 16.11.2005 dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu č. 01/4.2005/Řep  
T: 16.10.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
26 Organiza ční změny -  změna organiza ční struktury Magistrátu 

města Olomouce v odboru majetkoprávním  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu organizační struktury Magistrátu města Olomouce v odboru majetkoprávním 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16 
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27 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru životního 
prost ředí Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru životního prostředí MmOl dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 9. 2006 - do 31. 8. 2008 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16.1 
 
 
28 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru vn ějších 

vztahů a informací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru vnějších vztahů a informací s účinností od 1. 11. 2006 dle 
důvodové zprávy, 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16.2 
 
 
29 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16.3 
 
 
30 Zahrani ční služební cesta - Pécs  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 18 
 
 
31 Schválení smlouvy p říkazní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
smlouvu příkazní mezi Statutárním městem Olomouc a Oltermem & TD Olomouc, a. s. dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem smlouvy příkazní náměstka primátora 
T: 28.8.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 19 
 
 
32 Povolení vjezdu do p ěší zóny + p řidělení bezplatné parkovací 

karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, body 1, 4 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, body 2, 3 
 
4. schvaluje 
přidělení bezplatné parkovací karty dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 20 
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33 Petice ob čanů - ulice Na Zákop ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
obsah petice občanů z ulice Na Zákopě a důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem ve věci rekonstrukce komunikace dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat petenty o schváleném postupu 
T: 28.8.2006 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 21 
 
 
34 Petice Hej čín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
35 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23 
 
 
36 Jižní, Zolova - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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