
 
USNESENÍ 

 

z 58. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 25.1.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním, 

pololetním a ro čním pln ěním) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 25.1.2005 dle  části A) upravené důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
- s termínem plnění ročně dle části D) upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 32, část 2 usnesení RMO ze dne 17.8.2004, týkající se dotace na technickou 
infrastrukturu, dle části A) důvodové zprávy 
- bod 21, část 7 usnesení RMO ze dne 12.3.2002, týkající se aktualizace Povodňového 
plánu města Olomouce, dle části C) důvodové zprávy 
- bod 18, část 2 usnesení RMO ze dne 16.9.2003, týkající se vyhodnocení spolupráce s 
exekutorskými úřady, dle části C) důvodové zprávy 
 
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. 319/2 orná půda o výměře 250 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci paní Jitce Dohnalové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 304 m2 a 
pozemku parc.č. st. 1112 zast. pl. o výměře 17 m2, vše  v k. ú. Chválkovice předem 
určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Aleně Baldessariovým dle důvodové zprávy bod 
I. 2)     
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 612 zahrada o výměře 334 m2 v k. ú. 
Nemilany předem určenému zájemci panu Jířímu Grecmanovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 3)    
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4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 104 ost. pl. o výměře 230 m2 v k. 
ú. Nedvězí u Olomouce předem určenému zájemci panu Jiřímu Šretrovi dle důvodové 
zprávy bod I. 4)    
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č.  13/2 orná půda o výměře 180 m2 a 
parc. č. 14/2 orná půda o výměře 21 m2, vše v k. ú. Povel předem určeným zájemcům 
manželům Evě a Vladimíru Laštůvkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod I. 5)   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 999 ost. pl. o výměře 130 m2 v k. 
ú. Hodolany předem určenému zájemci paní Věře Mlčochové bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 231/5 ost.  pl.  o  výměře 129 m2 v  
k. ú. Lazce předem určeným zájemcům manželům Iloně a Michalu Hlavovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu  části pozemku  parc.  č. 275  zahrada  o výměře 185 m2 
v  
k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Josefu Michálkovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 735/32 zahrada o výměře 260 m2 
v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Martinu Bolkovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku  parc.  č. 1001 ost.  pl. o  výměře 52 m2 v  
k. ú. Hodolany předem určenému zájemci paní Miladě Nevrlé bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové  zprávy bod I. 10)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 
v k. ú. Olomouc - město předem určeným zájemcům manželům Zdeňce a Michalu Krejčím 
dle důvodové zprávy bod I. 11)    
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č 98/2 zahrada o výměře 90 m2 v 
k.ú. Lazce předem určeným zájemcům manželům Naděždě a Miroslavu Bojkovským bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 12)    
 
13. zveřejnění úplatného  pronájmu  části  pozemku parc. č. 487/4 ost. pl. o výměře 23 m2 v  
k. ú. Neředín předem určenému zájemci panu Marku Burgovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 13)   
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 60 m2 a 
části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 30 m2, vše  v k. ú. Slavonín předem 
určenému zájemci paní  Ivaně Lutovské bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod I. 14)    
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 120 
m2 a části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Slavonín 
předem určenému zájemci panu Ladislavu Slezákovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 15)  
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 130 m2 v 
k. ú. Pavlovičky předem určenému zájemci panu Pavlu Řehulkovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 16)  
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17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku 566/7 orná půda o výměře 238 m2  v k. ú.  
Hodolany předem určeným zájemcům manželům Karlu a Šárce Kudláčovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 17)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 385 m2 + 
15 m2 pozemku pod chatkou v k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům 
Aleně a Zdeňkovi Frnkovým dle důvodové zprávy bod I. 18)    
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Martinu a Renátě Juřenovým dle 
důvodové zprávy bod I. 19)     
 
20. zveřejnění  úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 348 m2 
+ 16 m2 pozemku pod chatkou v k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům 
Vladislavu a Anně Štafovým dle důvodové zprávy bod I. 20)  
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č 1856 zahrada o výměře 328 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Stanislavu a Marii Greplovým dle 
důvodové zprávy bod I. 21)   
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 4 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Marii Illeové 
dle důvodové zprávy bod I. 22)  
 
23. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 451/21 ost. pl. o výměře 111 m2 v k.ú.  
Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Mgr. Ivetě Žouželkové za podmínky 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 24)   
 
24. zveřejnění výpůjčky NP - místnosti č. 2 o výměře 31,35 m2 a místnosti č. 3 o výměře 
25,53 m2 v objektu č. 41 (budova vrátnice) nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 1343 
zast. pl. o výměře 343 m2 v k.ú. Neředín předem určenému zájemci Junáku - svazu skautů 
a skautek ČR dle důvodové zprávy bod I. 25)   
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 2 - 27,50 m2 
předem určenému zájemci paní Ivě Hájkové dle důvodové zprávy bod I. 26)  
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7, 9 - garážové stání č. 7- 19,20 m2 
předem určenému zájemci panu Martinu Šimkovi dle důvodové zprávy bod I. 27)  
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku s parc. č. 371 v katastrálním území 
Olomouc - město předem určeným zájemcům Zefu Shkorretimu o velikosti 15 m2,  Květě 
Šišmové o velikosti 15 m2 za účelem zřízení parkovacích stání do doby zahájení 
průzkumných prací předcházejících samotné výstavbě dostavby zmíněné proluky na tř. 
Svobody či v případě potřeby při zahájení rekonstrukce Moravského divadla dle důvodové 
zprávy bod I. 29)   
 
28. zveřejnění úplatného pronájmu společného prostoru v domě Karafiátová č. o. 6, o 
velikosti 4,50 m2 za účelem zřízení solária předem určeným zájemcům Ludmile Lízalové a 
Zdence Roučkové dle důvodové zprávy bod I. 30)  
 
29. zveřejnění úplatného pronájmu komunikačního zařízení BreezeNet na střeše domu 
Foerstrova č.o. 15 předem určenému zájemci společnosti eNET s. r .o. dle důvodové zprávy 
bod I. 32)  
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30. zveřejnění úplatného pronájmu předem určeným zájemcům: paní Věře Palíkové část 
pozemku parc.č. 380/130 o výměře 60 m2, Ludmile Wurstové část pozemku parc.č. 380/130 
o výměře 131 m2, Ing. Jindřichu Zapletalovi část pozemku parc.č. 380/130 o výměře 132 
m2, manželům Zapletalovým část pozemku parc.č. 380/130 o výměře 240 m2 a Jindřišce 
Zemanové část pozemku parc.č. 380/130 o výměře 48 m2 s tím, že smlouvy budou 
uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s nájemným 4,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod I. 33)  
 
31. zveřejnění úplatného pronájmu NP v objektu bývalé výměníkové stanice  č.p. 291 na 
pozemku parc.č. st. 1653 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Kmochova 6)   
o výměře 50 m2 předem určenému zájemci panu Miroslavu Šavelovi dle důvodové zprávy 
bod I. 34)   
 
32. úplatný pronájem pozemků parc.č. 382/4 orná půda o výměře 191 m2, parc.č. 382/11 
orná půda o výměře 818 m2, parc.č. 383/9 orná půda o výměře 740 m2, parc.č. 384 ostatní 
plocha o výměře 1 268 m2, parc.č. 391/6 orná půda o výměře 516 m2, parc.č. 391/8 orná 
půda o výměře 6 279 m2 , parc.č. 391/10 orná půda o výměře 1 059 m2 , parc.č. 391/12 
orná půda o výměře 859 m2 ,parc.č. 391/15 orná půda o výměře 1 612 m2 , parc.č. 391/21 
orná půda o výměře 16 823 m2,parc.č. 393 ostatní plocha o výměře 260 m2 , parc.č. 394 
ostatní plocha o výměře 111 m2 ,parc.č. 396 ostatní plocha o výměře 157 m2 , parc.č. 397 
ostatní plocha o výměře 994 m2 ,parc.č. 402/8 orná půda o výměře 580 m2 , parc.č. 406/6 
orná půda o výměře 3 486 m2 ,parc.č. 406/11 orná půda o výměře 981  m2 , parc.č. 409/5 
orná půda o výměře 731 m2  ,parc.č. 411/4 orná půda o výměře 10 020 m2 , parc.č. 411/8 
orná půda o výměře 2 257 m2 , parc.č. 411/10 orná půda o výměře 734 m2 a parc.č. 421 
ostatní plocha o výměře 2 289 m2 vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, parc.č. 
420/65 orná půda o výměře 1 579 m2 , parc.č. 420/71 orná půda o výměře 1 010 m2, 
parc.č. 420/73 orná půda o výměře 139 m2 , parc.č. 420/100 orná půda o výměře 2 243 m2 
a parc.č. 420/114 orná půda o výměře 1 710 m2 vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, parc.č. 
394/1 orná půda o výměře 5 557 m2, parc.č. 404/187 orná půda o výměře 1 660 m2, parc.č. 
404/189 orná půda o výměře 1 311 m2, parc.č. 440/6 orná půda o výměře 4 296 m2, parc.č. 
440/11 orná půda o výměře 1 573 m2 , parc.č. 440/18 orná půda o výměře 1 251 m2, 
parc.č. 440/23 orná půda o výměře 2 379 m2 , parc.č. 440/50 orná půda o výměře 5 557 
m2, parc.č. 440/53 orná půda o výměře 2 561 m2 , parc.č. 440/73 orná půda o výměře 4 
385 m2, parc.č. 475/19 ostatní plocha o výměře 54 m2 , parc.č. 475/20 ostatní plocha o 
výměře 158 m2, parc.č. 475/22 orná půda o výměře 1 465 m2 , parc.č. 475/24 orná půda o 
výměře 3 463 m2, parc.č. 475/39 ostatní plocha o výměře 21 m2 , parc.č. 475/48 orná půda 
o výměře 2 123 m2, parc.č. 475/54 orná půda o výměře 257 m2 , parc.č. 475/62 orná půda 
o výměře 158 m2, parc.č. 475/70 orná půda o výměře 251 m2 , parc.č. 475/84 orná půda o 
výměře 1 325 m2, parc.č. 475/98 orná půda o výměře 22 m2 , parc.č. 540/57 orná půda o 
výměře 8 110 m2, parc.č. 540/82 orná půda o výměře 421 m2  , parc.č. 540/99 orná půda o 
výměře 228 m2 , parc.č. 540/102 orná půda o  výměře  3 495 m2,  parc. č. 601/24  orná  
půda  o  výměře  
2 624 m2, parc.č. 601/28 orná půda o výměře 814 m2 , parc.č. 601/30 orná  půda  o  
výměře  
1 377 m2, parc.č. 601/37 orná půda o výměře 945 m2  , parc.č. 601/38 orná půda o výměře 
4 217 m2, parc.č. 601/104 orná půda o výměře 240 m2 , část parc.č. 690/5 orná půda o 
výměře 20 810 m2, parc.č. 690/7 orná půda o výměře 554 m2 , parc.č. 720/39 orná půda o 
výměře 569 m2, parc.č. 720/61 orná půda o výměře 134 m2 , parc.č. 720/62 orná půda o 
výměře 839 m2, parc.č. 905/28 orná půda o výměře 376 m2 , část parc.č. 905/29 orná půda 
o výměře 3927 m2, parc.č. 905/57 orná půda o výměře 1 912 m2 , parc.č. 1004 ostatní 
plocha o výměře 2 508 m2, parc.č. 1007 ostatní plocha o výměře 1397 m2 , parc.č. 1010 
ostatní plocha o výměře7091 m2, parc.č. 1012/5 ostatní plocha o výměře 113 m2  a parc.č. 
1013/1 ostatní plocha o výměře 1 169 m2 vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc Zemědělskému 
družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
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33. úplatný pronájem pozemku parc. č. 373/3 trvalý travní porost o výměře 644 m2 a 
pozemku parc. č. 374/17 trvalý travní porost o výměře 2365 m2, vše v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc společnosti Hanácká zemědělská, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 150/2 ostatní plocha o výměře 5 m2  v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům Viliamu a PaedDr. Miroslavě Tomčanovým 
dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
35. úplatný pronájem pozemku parc. č. 719/1 orná půda o výměře 4162 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc panu Václavu Navrátilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/3 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové 
zprávy bod II. A) 11)  
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 460/11 ost. pl. o výměře 98 m2 v k. ú. Povel  
manželům Janě a Janovi Lašákovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové  zprávy 
bod II. A) 13)  
 
38. úplatný pronájem pozemků parc. č. 834/4 trvalý travnatý porost o výměře 1 216 m2 a 
parc. č. 834/2 trvalý travnatý porost o výměře 160 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti CZECHmetal spol. s r.o. a pana Ladislava Petreckého 
statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové  zprávy bod 
II. A) 14)   
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení veřejné 
telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 613 ost. pl. o výměře 34 369 m2, parc. č. 1051/2 
ost. pl. o výměře 3 306 m2, parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 11 775 m2, vše v k. ú. Nová Ulice 
a parc. č. 1185/1 ost. pl. o výměře 1 471 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o výměře  40 m2 v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc panu Marku Trunečkovi bez možnosti umístnění staveb, mimo provizorního 
oplocení dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře 1500 m2, objektu i s 
pozemkem parc. č. st. 1337/1 zast. pl. o výměře 273 m2 a objektu i s pozemkem parc. č. st. 
1337/2 zast. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Skanska DS 
a. s. dle návrhu OKR a za podmínek odboru dopravy dle důvodové zprávy bod II. A) 17)   
 
42. úplatný pronájem pozemků parc. č. st. 23/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a části parc. č. 
1046/1 ost. pl. o výměře 18 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc manželům Oldřichu a 
Evě Boudníkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 18)   
 
43. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 615/19 ost.pl. o výměře 940 m2 a  parc. č. 
615/28 ost.pl. o výměře 91 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR 
dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 85 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu Janu Vochtovi dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
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45. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání tlakové 
splaškové kanalizace (včetně práva přístupu a příjezdu za účelem opravy, údržby, 
odstranění, přeložení nebo jiných stavebních úprav) na pozemku parc.č. 1846/30 ost. pl. o 
výměře 2 724 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DIL 
Czech Leasing Olomouc Koncernová s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 21)    
 
46. úplatné zřízené věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
parc.č.132/3 ost. pl. o výměře 2 033m2, parc.č.132/4 zahrada o výměře 204m2, 
parc.č.132/14 o výměře 2 688 m2, parc.č.132/15 o výměře 304 m2, parc.č.132/49  o  
výměře  
2 335m2, parc.č.132/88 o výměře 352m2, parc.č.613 o výměře 34 369m2 a parc.č.793/1 o 
výměře 5 094 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské energetiky, 
a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání veřejného 
vodovodního řadu DN 200 mm a tlakové splaškové kanalizace DN 80 mm (včetně  práva 
přístupu a příjezdu za účelem opravy, údržby, odstranění, přeložení nebo jiných stavebních 
úprav) na pozemcích parc. č. 1916/1 ost. pl. o výměře 52 307 m2 a parc. č. 2003/1 ost. pl.  o 
výměře 55 424 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky - správě Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouce 
za podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene uhradí 
společnost DIL Czech Leasing Olomouc Koncernová s.r.o. jako investor dle důvodové 
zprávy bod II. A) 24)  
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání veřejného 
vodovodního řadu DN 200 mm a tlakové splaškové kanalizace DN 80 mm (včetně  práva 
přístupu a příjezdu za účelem opravy, údržby, odstranění, přeložení nebo jiných stavebních 
úprav) na pozemku parc. č.  1846/1 orná půda o výměře 100 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana Ing. Vojtěcha Knopa - Kostky a paní 
Ludmily Veselé  ve prospěch statutárního města Olomouce  za podmínky, že úhradu (včetně 
DPH) za zřízení předmětného věcného břemene uhradí společnost DIL Czech Leasing 
Olomouc Koncernová s.r.o. jako investor dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání veřejného 
vodovodního řadu DN 200 mm a tlakové splaškové kanalizace DN 80 mm (včetně  práva 
přístupu a příjezdu za účelem opravy, údržby, odstranění, přeložení nebo jiných stavebních 
úprav) na pozemku parc. č.  1847/4 orná půda o výměře 20 136 m2, v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní Květoslavy Stejskalové ve prospěch 
statutárního města Olomouce  za podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení 
předmětného věcného břemene uhradí společnost DIL Czech Leasing Olomouc Koncernová 
s.r.o. jako investor dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
50. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín 
společnosti TOP KARTEX s. r. o.  a společnosti PV AUTO s. r. o.  dle důvodové zprávy bod 
II. B) 1)  
 
51. úplatný pronájem nebytových prostor v suterénu - dvě  místnosti o výměře 10 m2 a 9,50 
m2 v objektu č.p. 628 (MŠ Olomouc - Holice, Náves Svobody 38) v k. ú. Holice, obec 
Olomouc paní Janě Braunerové dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
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52. úplatný  pronájem  objektu Hodolanská č.p. 166, č.o. 11, k.ú. Hodolany, parc. č. 243 
zast. plocha o výměře 226 m2 - dříve ubytovna Moravského divadla Olomouc  společnosti 
HZO stavební s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
53. zařazení částky 23 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2005 dle důvodové 
zprávy bod III. 1)    
 
54. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc panu Mgr. Radku Ostrčilovi bez možnosti realizace oplocení dle důvodové 
zprávy bod III. 2)   
  
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti TAMDA, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 9)    
 
56. přidělení místa pro stánkový prodej panu Jiřímu Lhotskému - lokalita ul. 28. října - prodej 
suvenýrů a dárkového zboží dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
57. zveřejnění úplatného pronájmu části zpevněné plochy pozemku parc.č. 615/19 ost. pl. o 
výměře 1925 m2 (55 x 35 m2), v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci 
Správě lesů města Olomouce s tím, že v mezidobí do uzavření řádné nájemní smlouvy  je 
odbor majetkoprávní oprávněn ošetřit užívání dotčené plochy dohodou o dočasném užívání 
dle důvodové zprávy bod I. 36)  
 
58. zveřejnění odprodeje objektu bez č.p. i s částí pozemku parc.č.st. 1071 zast. pl. o 
výměře 219 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti CZ 
servis v.o.s. (bývalá kotelna na ul. Dvořákova) dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Jiřího Pavelky o úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 371 o velikosti 15 m2 v 
k.ú. Olomouc-město a pana Libora Kunčara o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 
o velikosti 18 m2 v k.ú. Olomouc-město za účelem zřízení parkovacích stání dle důvodové 
zprávy bod I. 29)  
 
2. pana Lubomíra Žáčka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 623/3 ost. pl. o výměře 
600 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
3. Zemědělského družstva Unčovice o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 385 ostatní 
plocha o výměře 3975 m2, parc. č. 407 ostatní plocha o výměře 7235 m2 a pozemku parc. 
č. 404 ostatní plocha o výměře 2121 m2, 405/2 ostatní plocha o výměře 1232 m2 vše v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 358/8 vodní plocha o výměře 1778 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
4. pana Romana Koutka o úplatný pronájem pozemků parc.č. 382/4 orná půda o výměře 
191 m2, parc.č. 382/11 orná půda o výměře 818 m2, parc.č. 383/9 orná půda o výměře 740 
m2, parc.č. 384 ostatní plocha o výměře 1 268 m2, parc.č. 391/6 orná půda o výměře 516 
m2, parc.č. 391/8 orná půda o výměře 6 279 m2 , parc.č. 391/10 orná půda o výměře 1 059 
m2, parc.č. 391/12 orná půda o výměře 859 m2 ,parc.č. 391/15 orná půda o výměře 1 612 
m2, parc.č. 391/21 orná půda o výměře 16 823 m2 ,parc.č. 393 ostatní plocha o výměře 260 
m2, parc.č. 394 ostatní plocha o výměře 111 m2 ,parc.č. 396 ostatní plocha o výměře 157 
m2, parc.č. 397 ostatní plocha o výměře 994 m2 ,parc.č. 402/8 orná půda o výměře 580 m2, 
parc.č. 406/6 orná půda o výměře 3 486 m2 ,parc.č. 406/11 orná půda o výměře 981 m2, 
parc.č. 409/5 orná půda o výměře 731 m2  ,parc.č. 411/4 orná půda o výměře 10 020 m2, 
parc.č. 411/8 orná půda o výměře 2 257 m2 , parc.č. 411/10 orná půda o výměře 734 m2 a 
parc.č. 421 ostatní plocha o výměře 2 289 m2, parc. č. 385 ostatní plocha o výměře 3975 
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m2, parc. č. 407 ostatní plocha o výměře 7235 m2 a pozemku parc. č. 404 ostatní plocha o 
výměře 2121 m2, 405/2 ostatní plocha o výměře 1232 m2 vše v k.ú. Topolany u Olomouce,  
 
 
 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
5. pana Miroslava Tichého  o úplatný pronájem pozemku parc. č. 373/3 trvalý travní porost o 
výměře 644 m2 a pozemku parc. č. 374/17  trvalý travní  porost  o  výměře  2365 m2,  vše  v  
k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
6. společnosti Europlakát, spol.     s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/39 
ostatní plocha  o výměře 11 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. A) 8)   
 
7. pana Františka Aulehly o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1921/1 ostatní plocha o 
výměře 90 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
8. pana Jiřího Pivody o změnu účelu nájmu nebytových prostor v objektu ZŠ Heyrovského 
33 o výměře 63 m2, tj. zřídit a užívat v předmětných nebytových prostorech počítačovou 
hernu dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
9. manželů Mgr. Martina a Dagmar Štýbnarových o úplatný pronájem pozemků parc.č. 239/1 
orná půda o výměře 330 m2 a parc.č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k.ú. Týneček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
10. pana Ing. Petra Kuhna o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 496/1 o výměře 8 m2, 
k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod I. 28)  
 
3. souhlasí 
1. s rozšířením účelu úplatného   pronájmu   části  pozemku  parc.   č. 480/3 ostatní plocha  
o výměře 0,5 m2  v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu Jaroslavu Melzrovi dle důvodové 
zprávy bod II. A) 4)  
 
2. s rozšířením účelu úplatného    pronájmu   části   pozemku  parc.  č.   613  ostatní plocha  
o výměře 1 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Alexandru Mokošovi dle 
důvodovézprávy bod II. A) 5) 
 
3. s rozšířením účelu nájmu o prodej sortimentu potravinové doplňky - vitamíny, výživa pro 
sportovce firmy Profitness ČR a.s. a souhlasí s podnájemní  smlouvou ze dne 1.12.2004 v 
NP Dolní náměstí 2 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
4. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Opletalova 1 ve výši 213.509,- 
Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
5. s odepisováním zbylé částky ve výši 118.890,-  do zhodnocení věci  v NP Ostružnická 32 
v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
6. s rozšířením účelu nájmu o šití a úpravy oděvů a střihovou službu a souhlasí s 
podnájemní  smlouvou ze dne 4.10.2004 v NP Palackého 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 
10)  
 
7. se snížením čistého nájemného o 50% za měsíc srpen 2004 a s odpuštěním čistého 
nájemného za měsíce září, říjen, listopad 2004 v NP Tererovo náměstí 3 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 11)   



 9 

 
8. s odpočtem částky ve výši 1.001.255,- Kč z nájemného v NP Dolní náměstí 38 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12)   
 
 
4. ukládá 
odboru investic zahrnout do projektové dokumentace objektu č.p.291 na pozemku parc.č. st. 
1653 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc vybudování dílny dle důvodové 
zprávy bod I. 34)  
T: 8.2.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu udělit kvalifikovaný souhlas s umístěním stavby konstrukce na 
zastínění objektu na pozemcích parc.č. st. 1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a části 
pozemku parc. č. 79/28 ost pl. o výměře 170 m, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
platný pro stavební řízení, s tím, že bude uzavřena kupní smlouvy na pozemek parc.č. st. 
1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a část pozemku parc. č. 79/28 ost pl. o výměře 170 m, 
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a Českou 
republikou - Krajským soudem v Ostravě a smlouva o bezúplatném zřízení věcného 
břemene na pozemku parc.č. st. 1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a části pozemku parc. č. 
79/28 ost pl. o výměře 170 m, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc obsahující právo 
umístění, průchodu a užívání veřejné místní komunikace  - chodníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce mezi statutárním městem Olomouc a Českou republikou - 
Krajským soudem v Ostravě dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
T: 8.2.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi jednat s Krajským soudem o možnosti koordinace 
parkování na pozemku dle důvodové zprávy bod II. A) 23)   
T: 19.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji podniku v NP Opletalova 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
2. smlouvu o prodeji podniku v NP Dolní náměstí 38 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
8. revokuje 
1. část usnesení  RMO ze dne 30. 11. 2004 čís. spis. seznamu 2, bod IV)  4 ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha o výměře 2425 m2  
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti ZAPA beton a. s. a  schvaluje nájemné výši 26,-
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. část svého usnesení ze dne 23.11.2004 ve věci stanovení nájemného za instalaci radiové 
SHF antény, realizaci rozvodů garantovaného internetu a umístění antén na střechách 
objektů Družební 4, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 a souhlasí s nájmem ve výši 6.500,- Kč/rok/místo 
dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. část svého usnesení ze dne 17.8.2004 ve věci stanovení výše nájemného za úplatný 
pronájem štítových zdí na ulici Skupova č. 1, 7 a 13 a schvaluje nájemné ve výši 20.000,- 
Kč/rok za štít Skupova 1 a ve výši 10.000,- Kč/1 štít/rok za štíty Skupova 7 a 13 a dobu 
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nájmu  neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemce bude hradit nájem rok 
dopředu dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
 
4. usnesení RMO ze dne  19. 10. 2004, bod programu 2, bod III. 5) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 
parc. č. 210 ost. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce s panem Hubertem Holišem při kupní 
ceně ve výši 574,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 19)  
 
5.usnesení RMO ze dne 27.1.2004 číslo spis. seznamu 2,bod III. 6) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města bezúplatný převod objektu zemědělské stavby na pozemku parc. č. st. 
71 zast. pl. o výměře 609 m2 a pozemku parc. č. st. 71 zast. pl. o výměře 609 m2, objektu 
občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2 a pozemku 
parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2 a části pozemku parc. č. st. 60 zast. pl. o výměře 
3730 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 20) 
 
6.usnesení RMO ze dne 27.1.2004 číslo spis. seznamu 2,bod III. 6) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 47/2 zast. pl. o výměře 
168 m2 a parc. č. st. 48 zast. pl. o výměře 320 m2, v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
pozemků parc. č. 48/7 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 50/1 ost. pl. o výměře 522 m2 a 
parc. č. 51/1 ost. pl. o výměře 3810 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z 
vlastnictví Olomouckého  kraje  do   vlastnictví  statutárního  města  Olomouce  dle  
důvodové   zprávy  
bod III. 20) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup pozemku parc. č.  590/147 lesní pozemek o výměře 6 008 m2 v k.ú. Střeň, obec 
Střeň z vlastnictví paní Marie Jefimovové do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 23 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. odprodej pozemků v k.ú. Slavonín Českému zahrádkářskému svazu „Slavonín“ za kupní 
cenu ve výši 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
3. odprodej pozemků v k.ú. Slavonín Českému zahrádkářskému svazu „Na Vyhlídce“ za 
kupní cenu ve výši 2. 270 000,- Kč dle důvodové zprávyb bod III. 7)    
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 604/1 ost. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Svatý Kopeček u 
Olomouce manželům Zdeňkovi a Zdence Tomanovým za kupní cenu ve výši 28 800,- Kč, tj. 
sníženou o cenu za podezdívku a oplocení dle důvodové zprávy bod III. 8)     
 
5. bezúplatný převod pozemku parc.č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2 v k.ú. Nová Ulice,  
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti Zdravotní centrum Salus, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 14 222,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 18)   
 
7. odprodej pozemku parc. č. st. 651 zast. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku parc. č. 
401/27 zahrada o výměře 220 m2, vše v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně 
Česalovým  za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2 bez možnosti splátek dle důvodové zprávy 
bod IV. 2)   
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 210 ost. pl. o 
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výměře 125 m2 v k. ú. Lazce s panem Hubertem Holišem při kupní ceně ve výši 820,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 19)  
 
 
9. bezúplatný převod objektu zemědělské stavby na pozemku parc. č. st. 71 zast. pl., 
pozemku parc. č. st. 71 zast. pl.  o výměře 609 m2, objektu obč. vybavenosti na pozemku 
parc. č. st. 70  zast. pl., pozemku parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2, části pozemku 
parc. č. st. 60 zast. pl. o výměře 3165 m2, dle geometrického plánu č. 229 – 637/2004 ze 
dne 6.10.2004 pozemek parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2 , vše v k.ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, pozemků parc. č. st. 47/2 zast. pl. o výměře 168 m2 a parc. č. st. 
48 zast. pl. o výměře 320 m2, v k.ú. Černovír, obec Olomouc, pozemků parc. č. 48/7 ost. pl. 
o výměře 110 m2 , parc. č. 50/1 ost. pl. o výměře 522 m2 a parc. č. 51/1 ost. pl. o výměře 
3810 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemku parc. č. 94/91 o výměře 502 m2 
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy 
Středního odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Olomouc, 
Gorazdovo nám. č. 1  do  vlastnictví  statutárního  města  Olomouce  dle  důvodové zprávy  
bod III. 20) 
  
10. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 341/26 ost. pl. o výměře 5131 m2, dle 
geometrického plánu č.394 84/2004 ze dne 20.7.2004 pozemek parc. č. 341/26 ost. pl. o 
výměře 5131 m2, a pozemku parc. č. 527/4 ost. pl. o výměře 3728 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, 
do správy Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského, Litovel, nám. 
Přemysla Otakara 777 a pozemku parc. č. 1697/8 ost. pl. o výměře 1352 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Středního odborného učiliště  zemědělského, Odborného 
učiliště a Učiliště, Olomouc, Gorazdovo nám. č. 1 dle důvodové zprávy bod III. 20) 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Marka Trunečky o odprodej části pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o výměře  
40 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
 
2. žádosti pana Mgr. Radka Ostrčila o odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o 
výměře 50 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti manželů Hany a Antonína Foltasových o odprodej pozemku parc. č. 290/32 ost. 
pl. o výměře 783 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
4. žádosti manželů Ing. Zdenka a Hedviky Langerových o odprodej části pozemku parc. č. 
447/1 orná půda o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 155 
m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
5. žádosti společnosti TAMDA, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o 
výměře 100 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)    
 
6. žádosti pana Zdeňka Slívy o odprodej pozemku parc.č. 180/2 zahrada o výměře 451 m2 v 
k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
7. žádosti paní Ing. Ludmily Wallové Průšové o odprodej části pozemku parc.č. 485/2 ost. pl. 
o výměře 150 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
8. žádosti paní Ireny Řehořkové o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 ost. pl. o výměře 
161 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
9. žádosti manželů Mgr. Martina a Dagmar Štýbnarových o odprodej pozemků parc.č. 239/1 
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orná půda o výměře 330 m2 a parc.č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k.ú. Týneček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 85 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 112 m2 a části pozemku parc. č. 401/27 zahrada 
o výměře 240 m2 v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně Česalovým  za kupní 
cenu ve výši 591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se vzdáním se práva na převod pozemků parc. č. 112/3 zahrada o výměře 56 m2, 
parc. č. 115/1 zahrada  o výměře 391 m2 a parc. č. 115/2 zahrada o výměře 487 m2, vše v 
k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR dle 
důvodové zprávy bod III. 21)  
 
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. schvaluje 
- uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene  dle bodu   2,  4,  7, 8, 9  a 10 
důvodové zprávy  
- smlouvy o zřízení věcného břemene  dle bodu  4  důvodové zprávy  
- odpuštění nájmu za rok 2005 v plné výši dle bodu 11 a 12 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy dle bodu č. 1 upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
majetkoprávnímu a ekonomickému odboru MmOl promítnout odpuštění nájmu za rok 2005  
v plné výši do nájemního vztahu dle bodu 11 a 12 důvodové zprávy 
T: 8.2.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka 18-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 3 písm a) zákona č. 40/2004 Sb. k 
veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Hynaisova ul. 10- dodatečné stavební 
práce“  ref. číslo 18-05 
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi ve složení : Ing. Nováková, Ing. Trokan,  
Ing. Tichý a Bc. Leitgebová 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
5 Veřejná zakázka 10-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo   
10-05 ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
kvalifikační komisi hodnocením kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku referenční číslo  
10-05  dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 8-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Zimní stadion - rekonstrukce 
ledové plochy“ evidenční číslo 8-05 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Veřejná zakázka - investi ční úvěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevření zadávací řízení referenční číslo 23-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
Kvalifikační komisi hodnocením kvalifikace uchazečů dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
8 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 uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Alexa Radek, Lenka, Černá cesta 19, Olomouc 
Zlámal Milan, Černá cesta 49, Olomouc 
Václavková Anna, Černá cesta 15, Olomouc 
Šanová Iveta, Černá cesta 13, Olomouc 
Pořístková Miroslava, Černá cesta 13, Olomouc 
Boudníková Růžena a Oldřich, Černá cesta 9, Olomouc 
Procházková Anna, Černá cesta 9, Olomouc 
Vyroubalová Růžena, Černá cesta 7, Olomouc 
Sitta Jiří, Černá cesta 7, Olomouc 
Juřina Břetislav, Konečná Jindřiška, Černá cesta 5, Olomouc 
Šoltés Josef,  Hana, Černá cesta 5, Olomouc 
Brablík Adolf, Černá cesta 5, Olomouc 
Gregůrek Josef,  Božena, Černá cesta 3, Olomouc 
Sedláček Karel, Černá cesta 1, Olomouc 
Rudolfová Květoslava, Černá cesta 3, Olomouc 
Klabíková Jarmila, Černá cesta 1, Olomouc 
Tihelková Marcela, Černá cesta 7, Olomouc 
Majtel Petr, Foerstrova 1, Olomouc 
Procházková Růžena, Foerstrova 32, Olomouc 
Ministrová Eva, U Letiště 8, Olomouc 
Ševčíková Ivana, David, Tř. Svobody 25, Olomouc 
Sommer Marián, Gabriela, Sienkiewiczova 13, Olomouc 



 15

Přikrylová Dana, Palackého 25, Olomouc 
Teichmannová Vědunka, Holečkova 9, Olomouc 
Zachařová Terezie, Peškova 1, Olomouc 
Bušinová Marie, Dr. Nešpora 13, Olomouc 
Rozbořil Jaroslav, Marcela, Ostružnická 9, ll, Olomouc 
Navrátil Jan, Lucie, Ostružnická 9, 11, Olomouc 
Hamerský Petr, Martina, Pol.vězňů 1, Olomouc 
Barboříková Brigita, Rumunská 11, Olomouc 
Gažarová Hana, Rumunská 11, Olomouc 
Hasníková Eva, Ambrož Stanislav, Rumunská 11, Olomouc 
Holnová Kateřina, Rumunská 11, Olomouc 
Hošková Renáta a Karel, Rumunská 11, Olomouc 
Hranec Jan, Rumunská 11, Olomouc 
Hubáčková Jana, Rumunská 11, Olomouc 
Inwald Otto a Miluška, Rumunská 11, Olomouc 
Jandeková Markéta a Ivan, Rumunská 11, Olomouc 
Javorek Čestmír a Linda, Rumunská 11, Olomouc 
Junková Kateřina, Rumunská 11, Olomouc 
Kašparová Dáša, Rumunská 11, Olomouc 
Kocvrlichová Marta, Rumunská 11, Olomouc 
Komzák Ladislav a Lenka, Rumunská 11, Olomouc 
Koryčánková Eva, Rumunská 11, Olomouc 
Krahulík Petr, Rumunská 11, Olomouc 
Kršková Martina, Rumunská 11, Olomouc 
Lépová Magda a Jiří, Rumunská 11, Olomouc 
Litvíková Eva, Rumunská 11, Olomouc 
Mazačová Jitka, Rumunská 11, Olomouc 
Orálek David a Markéta, Rumunská 11, Olomouc 
Palatka Kamil MUDr., Rumunská 11, Olomouc 
Parč Zdeněk a Leona, Rumunská 11, Olomouc 
Pastorek Karel a Ivana, Rumunská 11, Olomouc 
Pátková Alenka, Rumunská 11, Olomouc 
Pěnkava Vladan, Rumunská 11, Olomouc 
Pospíšil Marek, Chleboun Roman, Rumunská 11, Olomouc 
Pravdová Iveta, Rumunská 11, Olomouc 
Roubalíková Lada a Robert, Rumunská 11, Olomouc 
Sotorník Pavel, Rumunská 11, Olomouc 
Svobodová Jitka, Rumunská 11, Olomouc 
Šenkyříková Vladislava, Rumunská 11, Olomouc 
Uhlířová Martina, Rumunská 11, Olomouc 
Vencová Lenka, Rumunská 11, Olomouc 
Vondruška Martin, Sladkovského 1e, Olomouc 
Vondráková Jana, Sladkovského 1e, Olomouc 
Hoffman David a Petra, Sladkovského 1e, Olomouc 
Jeřábková Jarmila, Sladkovského 1e, Olomouc 
Chocholka Jiří a Daniela, Sladkovského 1e, Olomouc 
Koutná Marta, Sladkovského 1e, Olomouc 
Svrčina David, Jiráskova 10a, Olomouc 
Hronová Michaela, Jiráskova 10b, Olomouc 
Chlebounová Monika, Jiráskova 10c, Olomouc 
Srovnal Pavel Bc., Jiráskova 10c, Olomouc 
Smiešková Diana a Petr, Jiráskova 10c, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Halaxa Jiří, Peškova 2, Olomouc 
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Giochalasová Švastalová Pavlína, Rumunská 11, Olomouc 
Truhářová Sylva, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1b) 
 
      c) 1/2 roku s nájemci: 
Divinová Eva, Radek, P. Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Emil, Mária, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Sedláčková Jana, Rumunská 11, Olomouc 
Koukal Jiří a Janina, Jiráskova 10c, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2) 
  
3. s neprodloužením nájemní smlouvy po předchozím přechodu nájmu: 
Edita Funková, Pavelčákova 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Jaroslav Sekanina, tř.Kosmonautů 16, Olomouc 
Irena Janáková,I.P.Pavlova 34, Olomouc 
Ivana Budíková,Ing.,Mariánská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
5. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt Vojanova 6, Olomouc, Alena Braunerová o vnuka Michala Provázka  
na byt  Zikova 11, Olomouc, Marie Drnovská o syna Jana Drnovského  
na byt Na Bystřičce 12, Olomouc, Libuše Pospíšilová o syna Josefa Pospíšila 
na byt Rožňavská 10, Olomouc, Vladislav Ledvina,Ing. o družku Boženu Černockou 
na byt Řezáčova 6, Olomouc, Ing.Jaroslav a Dagmar Hornungovi o syna Michala Hornunga 
na byt  Karafiátová 1, Olomouc, Rostislav Hofírek o vnuka Pavla Hofírka 
na byt  I.P.Pavlova 32, Olomouc, Ludmila Langmaierová o vnučku Ludmilu Vitoulovou 
na byt Nešverova 1, Olomouc, Marie Lachmanová o dceru Vladimíru Kalovou a zetě 
Miroslava Kalu,Dr. 
na byt  nám.Terera 2, Olomouc, Štěpánka Chalánková o druha Vladimíra Smetanu 
dle důvodové zprávy bod  6 a...i) 
 
6. se změnou nájemce: 
Kateřina Lorencová,  Lazecká 77, Olomouc - dříve matka Oldřiška Lorencová 
dle důvodové zprávy bod  7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
9 Bytové záležitosti - p řehled o po čtu p řidělených m ěstských 

bytů za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přehled o počtu přidělených městských bytů od 1.1.2004 do 31.12.2004 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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Bod programu: 4.1 
 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Majznerem dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Leonardem a Hedvikou Pospíšilovými dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Jitkou a Milanem Balcarovými dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
11 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu části zahrady parc. č. 364/9 o výměře 127 m2 v k. ú. Nová 
Ulice předem určenému zájemci, a to manželům Ing. Zdeňku a Andree Wagnerovým dle 
důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. st. 195/3 zast. plocha a nádvoří o 
výměře 12,15 m2 v k. ú. Nová Ulice za účelem výstavby trafostanice předem určenému 
zájemci SME, a.s. Ostrava, pobočka Olomouc dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
3. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 357 m2 v k. ú. Lazce předem 
určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Na Střelnici 28 dle důvodové zprávy bod 3 
str. 2, 3 
 
4. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 1624 zast. plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Přerovská 74 dle 
důvodové zprávy bod 4 str. 3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků domu Mozartova 15 ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 
377/3 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 5 str. 4 
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6. nedoporu čuje zastupitelstvu 
města schválit výkup pozemků pod domy na ulici Velkomoravské  55, 57, 59, 61, 63 parc. č. 
st. 495 zast. pl. o výměře 281 m2, parc. č. st. 496 zast. pl. o výměře 247 m2,  parc. č. st. 497 
zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. st. 498 zast. pl. o výměře 278 m2,  parc. č. st. 499/2 zast. 
pl. o výměře 9 m2 a  parc. č. st. 500/2 zast. pl. o výměře 88 m2 vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 6 str. 4 
 
7. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu I. P. Pavlova 40 a 42, I. P. Pavlova 32 a 34 ve věci rozdělení domu I. 
P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 na tři samostatné budovy. Odbor prodeje domů zajistí 
přípravu a následný prodej domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 jako jeden celek o 6-ti 
vchodech dle důvodové zprávy bod 7 str. 5 
 
8. neschvaluje 
stavební rozdělení domu Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19 na tři samostatné domy. Odbor 
prodeje domů zajistí přípravu a prodej domu Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19  jako jeden celek 
o 6-ti vchodech dle důvodové zprávy bod 8 str. 5, 6 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci prodeje domu Palackého 8 s pozemkem 
parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1 579 m2 v k. ú. Olomouc-město a schválit nové kupní 
ceny a kupující domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1 579 m2 
v k. ú. Olomouc město dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy bod 9 str. 6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů  Jaromíra a Elišky Peerových ve věci odkoupení domu Samota  č. p. 209 s 
pozemkem parc. č. st. 253 zast. pl. o výměře  354 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod 10 str. 6, 7 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Michala Giacintova, bytem Před lipami 11, ve věci pronájmu a následného 
odprodeje garáže na pozemku parc. č. 380/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy 
bod 11 str. 7 
 
12. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene  umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném 
právu přístupu a užívání nemovitosti pro objekt bydlení Stiborova 8, 10, 12, 14 č. p. 573, 
574, 590, 591 s pozemkem parc. č. st. 1016, 1015,1014, 1013 zast. pl., vše v  k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, Černá cesta 2, 4, 41, 43, 45, 47, č. p. 136, 135, 116, 117, 118, 119 s 
pozemkem parc. č. st. 347, 353, 346, 338, 348, 349, 350, 351 zast. pl. vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, Tererovo nám. 2, č. p. 920 s pozemkem parc. č. st. 1049 zast. pl. v 
k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc, za účelem zřízení, vedení, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje  a expanzního zařízení 
zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci za 
účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511 dle důvodové zprávy bod 12 str. 8 
 
13. nevyhovuje 
žádosti pana Karla Dudy o zpřístupnění svého objektu na terase domu Blažejské nám. 10, o 
odkoupení přilehlých prostor letní terasy a o výměnu za nějaký jiný objekt v centru města dle 
důvodové zprávy bod 13 str. 8, 9 
 
14. ukládá 
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odboru prodeje domů informovat při prodeji domu Blažejské nám. 10 nové kupující o 
vlastnictví stavby pana K. Dudy a pana K. Dudu o nových vlastnících objektu dle důvodové 
zprávy bod 13 str. 8, 9 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
15. nevyhovuje 
žádosti SNO, a. s. o pozastavení odprodeje spoluvlastnického podílu domu Hrnčířská 38,  
38a  manželům Jindřišce a Edgardu Zornovým dle důvodové zprávy bod 14 str. 9 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
úpravu kupní smlouvy paní Jany Procházkové na bytovou jednotku č. 146/2 v domě B. 
Němcové 1 navýšením kupní ceny za vložené investice SNO, a. s. do společných částí 
domu B. Němcové 1 o částku ve výši 27.720,- Kč. Kupní cena je tak stanovena na částku ve 
výši 87.811,- Kč. I. část kupní ceny činí 61.234,- Kč, II. část kupní ceny činí 26.577,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 15 str. 10 
 
17. schvaluje 
prodloužení termínu zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 443/6 v domě Pavelčákova 
18 manželům  Karlu a Věře Hutařovým, a to do 4. 4. 2005 dle důvodové zprávy bod 16  
str. 10 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod 17 str. 10, 11, 12 
 
19. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 18 str. 12 
 
20. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny ve výši 59.570,- Kč za bytovou jednotku č. 858/7 v domě 
Komenského 1, Olomouc, manželům Jitce a Josefu Štěpánkovým na účet spoluvlastníků 
domu Komenského 1 dle důvodové zprávy bod 19 str. 12, 13 
 
21. schvaluje 
žádost spoluvlastníků domu Jungmannova 18, 20, 22 o odklad jedné splátky II. části kupní 
ceny za bytové jednotky v domě Jungmannova 18, 20, 22, Olomouc, a to do 31.1.2006 dle 
důvodové zprávy bod 20 str. 13 
 
22. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají  v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 21 str. 13 
 
23. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za opravy ve společných částech domů za bytové jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 22 str. 14 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 Vyhodnocení dosavadního prodeje dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
návrh opatření uvedených pod body 3 a, b, c důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat navržená opatření pod body 3 a, b, c důvodové zprávy 
T: 19.4.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat RMO o realizaci navržených opatření 
T: 19.4.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
13 OVS - prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.2 
 
 
14 Vyhodnocení plánu oprav SNO, a.s. za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6 
 
 
15 Horní nám ěstí 12 - návrh dalšího postupu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. nesouhlasí 
s realizací rekonstrukce domu Horní náměstí 12 
 
 
 
3. ukládá 
zahájit přípravu prodeje domu Horní náměstí 12 
T: 5.4.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh, týkající se: 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem 
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu - část A 
b) rozpočtových změn roku 2005 - část B 
c) rozpočtových změn roku 2005 - část C 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit: 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem 
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu na rok 2005 - část A 
b) rozpočtové změny roku 2005 - část B 
 
3. schvaluje 
a) rozpočtové změny roku 2005 dle důvodové zprávy - část C 
b) zařazení aktualizovaných nekrytých požadavků z roku 2004 do soupisu nekrytých 
požadavků roku 2005 dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle důvodové zprávy - část C 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
17 Rozpočtové zm ěny - nekryté požadavky SNO,a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
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zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SmOl 
pro rok 2005 
 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7.1 
 
 
18 Obecně závazná vyhláška statutárního m ěsta Olomouce, 

kterou se zrušuje Obecn ě závazná vyhláška statutárního m ěsta 
Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvesti čních náklad ů mateřských škol  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním obecně závazné vyhlášky dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit obecně závaznou vyhlášku na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO přehled o výši úhrady neinvestičních nákladů dle jednotlivých školských 
subjektů 
T: 8.3.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
19 Dodatek Smlouvy o prodeji movitého majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
odprodej movitého majetku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek Smlouvy o prodeji movitého majetku dle důvodové zprávy 
T: 8.2.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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Bod programu: 9 
 
 
 
 
20 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10 
 
 
21 Smlouvy s obcemi na r. 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí přípěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí přípěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s.  
 
4. ukládá 
předložit návrh obecného znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
22 Podpora terénní sociální práce r. 2004 - vyhodnoce ní programu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k plnění Programu podpora sociální inkluze příslušníků  romských 
komunit, sub-programu Podpora terénní sociální práce 2004 
 
2. ukládá 
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účastnit se výběrového řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 
2005 
T: 22.3.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
23 Olomouc - Region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený výběr společnosti pro realizaci produktu Olomouc -Region Card 
 
3. ukládá 
připravit s vybraným uchazečem návrh smlouvy o dílo na zpracování předmětu zakázky 
T: 15.2.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
24 Dopracování studie Lazce - Kouty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení položky dle bodu 3 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na 
zpracování úpravy studie rekreačně sportovního areálu Lazce - Kouty 
 
3. ukládá 
OKR po vykrytí potřebné částky pořídit úpravu studie 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
25 Urbanistická studie Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajistit zpracování oponentury navrhovaného urbanistického a 
ekonomického řešení výstavby v lokalitě Pražská - východ a tuto oponenturu předložit RMO 
včetně předložení návrhu dalšího postupu a podmínek spolupráce s developery dle varianty 
2 důvodové zprávy  
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
26 PZ Šlechtitel ů - dohoda o spolupráci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku č.2 k dohodě o finančním příspěvku Univerzity Palackého v Olomouci 
uzavřené dne 30.9.2002 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
27 Veřejné osv ětlení - akce v roce 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přípravu akce dle bodu A/ 1 důvodové zprávy, realizaci akcí dle bodu B/1, 2 upravené  
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
připravit akci dle bodu A/1 důvodové zprávy a realizovat akce dle bodu B/1, 2 upravené 
důvodové zprávy 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru investic 

 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
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28 Chodníky 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
přípravu akcí dle bodu A/ 1, 2, 4, 6, 12 a realizaci akcí dle bodu B/ 14, 15 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
připravit akce dle bodu A/ 1, 2, 4, 6, 12  a realizovat akce dle bodu B/ 14, 15 důvodové 
zprávy 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
29 Autobusové zastávky MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci zastávek dle bodu  A/ 1, 2  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizaci projektových dokumentací zastávek dle bodu B/ 7, 8, 9 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
projektování nových zastávek dle bodu D/ 17, 20 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
zahájit přípravu, případně realizovat zastávky schválené v bodě 2 - 4 návrhu usnesení 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
zajistit finanční zdroje na přípravu a realizaci schválených zastávek MHD dle důvodové 
zprávy z finanční rezervy odboru investic 
T: 8.2.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
30 Organiza ční záležitosti - návrh na zajišt ění realizace 

personálního auditu na MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. ukládá 
tajemníkovi MmOl vypracovat za pomoci dodavatelské firmy návrh smluvních podmínek na 
realizaci procesní analýzy u MmOl 
T: 8.2.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21 
 
 
31 Dodatek č. 8 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 8 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 8 dle důvodové zprávy 
T: 8.2.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
32 Analýza hospoda ření příspěvkových organizací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu I. a II. 
 
2. schvaluje 
a) podmínky hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných SmOl, 
vyjma škol a školských zařízení, dle důvodové zprávy I. 
 
b) kompetence k vyhodnocení a schválení výše odměn dle upravené varianty d) důvodové 
zprávy I. 
 
3. schvaluje 
výši měsíčního základního platu pro rok 2005 a roční odměny tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě II. 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Bod programu: 23 
 
 
33 Zahrani ční kontakty m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zprávu o zahraničních kontaktech města Olomouce  
 
2. schvaluje 
plán zahraničních kontaktů SmOl na 1.pololetí roku 2005 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 24 
 
 
34 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
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: 25.1 
 
 
36 Komise RMO - KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
předsedou KMČ č.18 pana Miloslava Svozila 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 26 
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37 Výstavišt ě Flora, a.s. - Dodatek č. 1 smlouvy na rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na rok 2005 mezi Výstavištěm Flora, a.s. a statutárním městem 
Olomouc 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě na rok 2005 mezi Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. a 
statutárním městem Olomouc 
T: 8.2.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 27 
 
 
38 Povolení vjezdu do PZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy, odst. 1 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 29 
 
 
39 Zimní stadion - ve řejné bruslení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením do nekrytých požadavků - částky na úpravu mobilních šaten dle důvodové 
zprávy 
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 31 
 
 
40 Činnost pracovní skupiny - nár. strategie rozvoje cy kl. dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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


