
 
USNESENÍ 

 

z 62. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22.3.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 22.3.2005 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 28, část 4 usnesení RMO ze dne 6.3.2001, týkající se stavu požární ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Příprava 16. zasedání ZMO, stanovení termín ů a místa konání 

ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín konání 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce na úterý dne 26.4.2005  
od 9.00 hodin 
- termín konání 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce na úterý dne 21.6.2005 
- místo zasedání 16. a 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce: Regionální centrum 
Olomouc - sál Pegasus, Jeremenkova 40b 
 
2. bere na v ědomí 
návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1.1 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění  úplatného  pronájmu části pozemku  parc.  č. 1940 ost.  pl. o výměře  200 m2  
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Petru 
Hofmeisterovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1). 
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2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 284 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Vlastimilu Konečnému 
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 695/1 zast. pl. o výměře 56 m2 a  
pozemku parc. č. 695/2 ost. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc předem 
určenému zájemci panu Zdeňku Grulichovi dle důvodové zprávy bod I. 3). 
 
4. zveřejnění  úplatného  pronájmu  části pozemku parc. č. 474/1 zahrada  o výměře  280 m2  
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Martě a Josefu 
Holáskovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4). 
 
5. zveřejnění úplatného  pronájmu  části  pozemku parc.  č. 469 orná půda o výměře 190 m2  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Michaele Kloboučníkové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5). 
 
6. zveřejnění  úplatného  pronájmu  části pozemku parc. č.  67/1 zahrada  o  výměře 130 m2  
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Františku Faltýnkovi, Dis bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
7. zveřejnění úplatného  pronájmu  části pozemku parc. č. 1856  zahrada  o  výměře  360 m2  
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům  manželům Rudolfu a 
Milušce Juřenovým dle důvodové zprávy bod I. 8). 
 
8. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc. č. 831/1 orná  půda o výměře 250 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci  paní Anně Bockové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 8). 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  255/4  zahrada  o  výměře 400 m2  
v k. ú. Černovír, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Antonínu Hrbáčkovi - 
rozšíření subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod I. 9).   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Marku 
Schüllerovi bez  možnosti  prodeje  alkoholických  nápojů dle důvodové zprávy bod I. 10). 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc.č.  451/40  ostatní plocha  o  výměře  
9  m2  v k.ú. Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti R.E.T.  s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod  I. 11) 
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 15- 15,60 m2 
předem určenému zájemci manželům Petře a Daliborovi Benovým dle důvodové zprávy bod  
I. 12). 
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 14 - 26,90 m2 
předem určenému zájemci panu Ing. Petru Procházkovi dle důvodové zprávy bod  I. 13). 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 618,30 m2 ( 426,83 
m2 sportovní plocha a 191,47 m2 šatny, WC a přístupové chodby) v objektu č.p. 919, 
Tererovo náměstí č.or. 4, Olomouc na pozemku parc.č. st. 1025 v katastrálním území Nová 
Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci JUDO KLUBu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod  I. 14). 
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15. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Dolní náměstí č.o. 38 - 29,7 m2 předem určenému 
zájemci Junáku - Svaz skautů a skautek ČR, 3. Středisko se sídlem Holická 31/19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod I. 15). 
 
16. zveřejnění úplatného  pronájmu objektu  bez č. p. na pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl.  
v k. ú. Neředín společnosti HELIWORK CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 17). 
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu předem určenému zájemci paní Ludmile Šrammové na 
část pozemku parc. č. 380/130 o výměře 132 m2 v k.ú. Hejčín na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a při nájemném 4,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 18).  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu Masarykova č. 19, bytová prodejna, 95,29 m2 předem 
určenému zájemci Ing. Bienovi dle důvodové zprávy bod I. 19). 
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 325 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní Lence Vítovské bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod  II. A) 1). 
 
20. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 290/10 ost. pl. o výměře 58 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc paní Dáše Posypankové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2). 
 
21. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Ludmile Purmenské bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod  II. A) 3). 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 275 zahrada o 174 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům Bronislavě a Vlastimilu Peřinovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4). 
 
23. rozšíření  účelu   úplatného    pronájmu    části    pozemku   parc.   č.   21/1  ostatní   
plocha  o výměře 4 m2  v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti ARES CZ, s. r. o. z 
jednostranného reklamního poutače  na oboustranný dle důvodové zprávy bod II. A) 5). 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti R.E.T.  s. r. o. dle upravené důvodové zprávy bod  II. 
A) 6). 
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 3500 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc Občanskému sdružení Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy 
bod  II. A) 7). 
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha o výměře 2 m2  části 
pozemku parc. č. 2135 ostatní plocha o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. 590/3 ostatní 
plocha o  výměře 8 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec  Olomouc  společnosti  outdoor  akzent  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod  II. A) 8). 
 
27. snížení nájemného za  úplatný  pronájem pozemku parc. č. 933/1 orná půda o výměře 
128 m2 a pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 111 m2 vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc panu Vladimíru Štěpánkovi na 5,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 9). 
 
28. úplatný pronájem části zpevněné plochy pozemku parc.č. 615/19 ost. pl. o výměře 1925 
m2 (55 x 35 m2), v k. ú. Neředín, obec Olomouc Správě lesů města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod II. A) 12).  
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29. úplatný pronájem části pozemku s parc. č. 371 v katastrálním území Olomouc - město 
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 II. A) 13). 
 
30. úplatný pronájem komunikačního zařízení BreezeNet na střeše domu Foerstrova č.o. 15 
společnosti eNET s. r .o. dle důvodové zprávy bod II. A) 14). 
 
31. úplatný pronájem 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 II. A) 15). 
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání vodovodní 
přípojky - potrubí DN 150 mm a umístění a užívání (včetně práva chůze a jízdy) komunikace 
vedoucí k centrálnímu skladu na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch každého vlastníka oprávněného pozemku 
parc. č. 1846/92 orná půda o výměře 86 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a  ve 
prospěch každého vlastníka centrálního skladu za podmínky vybudování odvodnění vozovky 
silnice I/55, a to v celé délce p.č. 1916/23 a p.č. 1916/24 před realizací vodovodní přípojky a 
komunikací vedoucích k centrálnímu skladu (umožňujících vjezd a výjezd na veřejnou 
komunikaci) za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod II. A) 16). 
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch každého vlastníka oprávněného pozemku parc. č. 
1846/92 orná půda o výměře 86 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a ve prospěch 
každého vlastníka centrálního skladu za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 17). 
 
34. výpůjčku pozemků parc.č. 1916/23 ost.pl. o výměře 5 618 m2, parc.č. 1916/24 ost.pl. o 
výměře 973 m2, parc.č. 1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc.č. 1942 ost.pl. o výměře 
1 993 m2, parc.č. 1938 ost.pl. o výměře 7 361 m2, parc.č. 1975 ost.pl. o výměře 5 914 m2 a 
parc.č. 1941/1 ost.pl. o výměře 8 723 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti DIL Czech Leasing Olomouc Koncernová, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
18). 
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN  na 
pozemcích parc.č.st. 944 zast. pl. o výměře 3 370 m2, parc.č. 75/89 ost. pl. o výměře 1 173 
m2, parc.č. 75/83 ost. pl. o výměře 8 784 m2 a parc.č. 75/67 ost. pl. o výměře 1 070 m2, vše 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, 
a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod  II. A) 19). 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc.č. 116/2 ost. pl. o výměře 16 190 m2, parc.č. 116/34 ost. pl. o výměře 145 
m2 a parc.č. 116/35 ost. pl. o výměře 1 316 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie 
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod  II. A) 20). 
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37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení telekomunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 1965/7 ost. pl. o výměře 479 m2 parc. č. 1965/8 ost. pl. o výměře 2 210 
m2, parc. č. 1843/86 orná půda o výměře 833 m2, parc. č. 1937 ost. pl. o výměře 5 403 m2 
parc. č. 1938 ost. pl. o výměře 7 361 m2, vše v k. ú. Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ 
TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 22). 
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 151 m2 panu Augustinovi 
Žváčkovi a části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 70 m2 paní Františce Trundové na 
dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní lhůtou s nájemným  4,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. A) 23). 
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 76/1 ost. pl. 96 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc paní Ivaně Kouřilové a panu Stanislavu Šipkovi za účelem provozování 
výkupny ovoce dle důvodové zprávy bod II. A) 24). 
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 127/2 orná půda o výměře 35 m2 v k.ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu Václavu Navrátilovi st. a panu Václavu Navrátilovi ml., tj. dle 
návrhu OKR II. dle důvodové zprávy bod A) 25).  
 
41. úplatný pronájem pozemku parc. č 29/3 zahrada o výměře 83 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům Renatě a Romanovi Buriánovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 27). 
 
42. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7, 9 - garážové stání č. 7- 19,20 m2 panu Martinu 
Šimkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
43. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 2 - 27,50 m2 paní Ivě 
Hájkové dle důvodové zprávy bod II. B) 2). 
 
44. výpůjčku  NP  -  místnosti  č.  2  o  výměře  31,35 m2  a   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 Junáku - svazu skautů a skautek ČR dle důvodové zprávy 
bod II. B) 3). 
 
45. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 5- 21,50 m2  panu Pavlu 
Křížovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4). 
 
46. úplatný pronájem nebytových prostor v objektu Mateřské školy Olomouc, Náves Svobody 
38 o výměře 14 m2 (suterén) panu Bronislavu Bičanovi dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizační a vodovodní 
přípojky na   pozemcích parc. č. 824/2 ost. pl. o výměře 50 854 m2, parc. č. 278/5 ost. pl. o 
výměře 3 094 m2 a parc. č. 278/97 orná půda o výměře 1 391 m2, vše v k. ú. Hodolany ve 
prospěch nemovitosti bez č.p. na pozemku parc. č. st. 2255 zast. pl. v k.ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod IV. 6). 
 
48. výši nájemného u nebytových prostor pronajímaných mládežnickým organizacím ve výši 
30,- Kč/m2/rok v zonách A nadstandart a A a ve výši 15,- Kč/m2/rok v zónách B, C a D od 
1.4. 2005 dle důvodové zprávy bod IV. 8). 
 
49. výši nájemného u pronajímaných nebytových prostor - školství ve výši 200,- Kč/m2/rok a 
politické strany a hnutí ve výši 280,- Kč/m2/rok ve všech zónách, tj. zóně A nadstandart, A, 
B, C, a D od 1.4.2005 dle důvodové zprávy bod IV. 8). 
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50. zvýšení sazeb nájemného u všech ostatních skupin pronájmu o 8 % od 1.4.2005 s tím, 
že zvýšená  výše nájemného bude zaokrouhlena na desetikoruny dle důvodové zprávy bod 
IV. 8).  
 
51. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Inženýrské sítě 
a komunikace lokalita Povel - Obytné domy“ - kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, 
komunikace a chodníky, mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS spol. s 
r.o., dle důvodové zprávy bod IV. 9). 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Skladová hala 
Holice u Olomouce“ - prodloužení vodovodního řadu mezi statutárním městem Olomouc a  
Jiřím Venclem, dle důvodové zprávy bod IV. 10). 
 
53. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614032/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 11). 
 
54. dodatek č. 24 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, ze dne 29.3.2000, ve znění dodatku č.7, ze dne 6.8.2002, mezi statutárním 
městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., dle důvodové zprávy 
bod IV. 12). 
 
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 896 zast. pl. o výměře 1343 m2, parc. č. 449/1 ost. pl. o výměře 8368 
m2, parc. č. 868/1 ost. pl. o výměře 11905 m2, parc. č. 869 ost. pl. o výměře 1358 m2, parc. 
č. 875/1 ost. pl. o výměře 20300 m2 a parc. č. 875/10 ost. pl. o výměře 5250 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. dle důvodové 
zprávy bod IV. 13). 
 
56. zařazení částky ve výši 8.988.560,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy bod IV. 14). 
 
57. zveřejnění odprodeje pozemků p.č. st. 2138, zast. plocha o výměře 165 m2, p.č. 827/12, 
ost. plocha o výměře 316 m2, části pozemku p.č. 451/6, ost. plocha o výměře 774 m2, části 
pozemku p.č. 827/13, ost . plocha o výměře 504 m2 a části pozemku p.č. 1116/2, ost. plocha 
o výměře 161 m2, vše k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci firmě ÖMV Česká 
republika, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 21). 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Vladimíra Štěpánka o snížení nájemného za  úplatný  pronájem pozemku parc. č. 
525 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 9). 
 
2. společnosti two brothers  s. r. o. o úplatný pronájem části interiéru podzemního parkoviště  
umístěného na pozemcích parc.č. 428/5 ostatní plocha, parc.č. 428/3 ostatní plocha, parc.č. 
832/4 ostatní plocha, parc.č. 858/7 ostatní plocha, parc.č. 858/18 ostatní plocha, parc.č. 920 
trvalý travní porost, parc.č. 921 trvalý travní porost, parc.č. 938/1 ostatní plocha a parc. č. 
1026 ostatní plocha vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10). 
 
3. paní Mgr. Vilmy Široké  o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 75/135 ost. pl. o výměře 
30 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21). 
 
4. pana Tomáše Hromádky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1420/1 ostatní plocha 
o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 11). 
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5. pana Ing. Františka Žouželky   o revokaci usnesení RMO ze dne 8. 2. 2005 čís. spis. 
seznamu 2 bod II A) 8 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
515/2 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod IV. 1). 
 
6. manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o revokaci usnesení RMO ze dne 5. 10. 2004, bod 
programu 2, bod III. 9) ve věci nevyhovění žádosti manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o 
úplatný pronájem části pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 15).  
 
3. souhlasí 
1. souhlasí se změnou účelu nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. st. 442 
zast. pl. o  výměře 83 m2  v k.ú. Olomouc-město   paní   Marcele  Balášové ze zázemí domu 
č. p. 1158 na účel restaurační předzahrádka k provozovně v domě č. p. 1158 a schvaluje 
nájemné ve výši  7% z ceny pozemku, tj. 224,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 26). 
 
2. s instalací rozvodů a antény pro připojení k internetu na střeše objektu Černá cesta č.o. 49 
se sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/místo, doba nájmu neurčitá dle důvodové zprávy bod II. B) 
6). 
 
3. s prodloužením doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou u nájemního 
vztahu uzavřeného za účelem umístění technologie ZS veřejné radiotelefonní sítě EuroTel 
na střeše domu Zikova č.o. 11 dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
 
4. se stavebními úpravami v NP Rožňavská č.o. 18, maximálně do výše 226.239,30 Kč dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8). 
 
5. s odepisováním technického zhodnocení budovy  Horní náměstí 20  ve výši 3.245.932,14 
Kč v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 9). 
 
6. s  prodloužením  doby  nájmu  do  14.3.2010,  se  sazbou  nájmu  250,- Kč/m2/rok,  
v nemovitosti Mošnerova 7 dle důvodové zprávy bod II. B) 10). 
 
7. s úpravou nájemného dle skutečných výměr komerčních ploch a s uplatněním sazby pro 
dané území u všech pronajatých nebytových prostor dle důvodové zprávy bod II. B) 13). 
 
4. nesouhlasí 
s poskytnutím slevy na nájmu v NP Dolní náměstí č.o. 38, advokátní praxe, 16,64 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11).  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej  pozemků parc. č. 1791/2  o  výměře  206 235 m2,  parc.  č.  1790/3  o výměře  
164 605 m2, parc. č. 1788/1 o výměře 187 327 m2, parc. č. 1793/1 o výměře 31 587 m2, 
parc. č 1757 o výměře 139 667 m2, parc. č. 1759 o výměře 33 902 m2, parc. č. 1784 o 
výměře 94 701 m2, parc. č. 1790/1 o výměře 45 090 m2 a parc. č. 1760 o výměře 47 978 
m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Jaroslavu Spurnému 
za kupní cenu ve výši   
4. 755 460,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6).  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 710/3  ost. pl. o výměře 5 256 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu Petru  Látalovi za kupní cenu ve výši 3. 153 600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 7).  
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3. odprodej pozemku parc. č. 583/11 orná půda o výměře 115 m2 v k. ú. Hodolany se 
Správou železniční dopravní cesty s. o.  za  kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 8).  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 704 zast. pl. o výměře 97 m2 v k.ú. Lazce manželům Ivo a 
Márii Romančíkovým za kupní cenu ve výši 63. 050,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9).   
 
5. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 1 
811 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc mezi společností VH PROSPEKT s. r. o., manžely 
MUDr. Radomírem a Mgr. Petrem Holibkovými, společností STAFOS spol. s r. o., 
společností K-stav stavební, a. s. formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny činí 440,- Kč/m2 s tím, že vybraný zájemce uhradí dále náklady za 
provedený inženýrsko-geologický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, 
měření hluku a radonu, hlukové posouzení lokality a částečně i za vykonanou inženýrskou 
činnost ve výši 73 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 12).  
 
6. bezúplatný převod pozemků, uvedených v přiloženém tabulkovém přehledu, z vlastnictví 
ČR-Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 13). 
 
7. odprodej pozemků parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 1 211 m2, parc. č. 1674/2 orná 
půda o výměře 768 m2 a parc. č. st. 1672/7 zast. pl. o výměře 6 m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce společnosti ALBEVA MORAVA s. r. o. za kupní cenu ve výši 240,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 14).  
 
8. odprodej pozemků parc. č. st. 2090/1 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 2090/3 zast. pl. 
o výměře 216 m2 a parc. č. 835/4 ost. pl. o výměře 739 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. za kupní cenu ve výši 406 090,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 16). 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti HELIWORK CZ s. r. o.  o odprodej objektu bez č.p. na pozemku parc. 
č. st. 1292 zast. pl. v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod I. 17).  
 
2. žádosti paní Mgr. Vilmy Široké o odprodej části pozemku parc.č. 75/135 ost. pl. o výměře 
30 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21). 
 
3. žádosti paní Ivany Kouřilové a pana Stanislava Šipky o odprodej části pozemku parc. č. 
76/1 ost. pl. o výměře 300 m2, případně 96 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 24).  
 
4. ádosti společnosti Htech cz s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 1672/4 orná půda o 
výměře 400 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
5. žádosti manželů Zdeňka a Boženy Muchových o odprodej části pozemku par.č. 377/5 
trvalý travnatý porost o výměře 40 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 2). 
 
6. žádosti paní Jiřiny Peřinové o odprodej části pozemku parc.č. 5/8 ost. pl. o výměře 14 m2 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5). 
 
7. žádosti Obce Skrbeň o odprodej pozemku parc. č. 432/38 orná půda o výměře 10 611 m2 
v k.ú. Skrbeň dle důvodové zprávy bod III. 10). 
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8. žádosti společnosti VH Prospekt s. r. o.  o odprodej pozemku parc. č. 533/11 orná půda o 
výměře  9 383 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 11). 
 
9. žádosti pana Jindřicha Tomečka o výkup pozemku parc. č. 1964/5 ost. pl. o výměře 100 
m2, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouce ve vlastnictví pana Jindřicha Tomečka do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 15). 
 
10. žádosti manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 12. 
2004, bod programu 4, bod 2 ve věci nevyhovění žádosti manželů Jiřího a Lenky 
Chmelíkových o odprodej části pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 15). 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 2. 11. 2004, bod programu 2, bod IV. 4) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města revokovat usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 
79 ve věci schválení odprodej části pozemku parc. č. (432/1) dle GP parc. č. 432/38 o 
výměře  10. 611 m2  v  k. ú.  Skrbeň  panu  Radomíru  Spurnému  za kupní  cenu  ve  výši  
268 246,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10).  
 
2. usnesení RMO ze dne 23. 11. 2004, bod programu 2, bod III. 18) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parc. č. 1964/5 ost. pl. o výměře 100 m2, v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouce ve vlastnictví pana Jindřicha Tomečka do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 48 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
15). 
 
3. část usnesení RMO ze dne 8. 2. 2005 čís. spis. seznamu 2 bod II A) 7 ve věci doby nájmu 
u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře 180 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc panu Pavlu Švardalovi a schvaluje dobu nájmu určitou 10 let dle 
důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
4. část usnesení RMO ze dne 25. 1. 2005, čís. spis. seznamu 2, bod II A) 16 ve věci zrušení 
podmínky bez možnosti umístění staveb, mimo provizorního oplocení u úplatného pronájmu 
části pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o výměře  40 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc panu 
Marku Trunečkovi a schválit podmínku, že po ukončení nájemní smlouvy nájemce stavbu 
oplocení neprodleně odstraní na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod IV. 3).  
 
5. část usnesení RMO ze dne 25. 1. 2005 čís. spis. seznamu 2 bod III) 9 ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu části pozemku parc. č. 841/42  ost.  pl. o  výměře  100 m2  
v k.ú. Hodolany,  obec  Olomouc  společnosti  TAMDA, a. s. a   schvaluje  nájemné  ve  výši  
20,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
6. část usnesení RMO ze dne 25.1.2005, čís. spis. seznamu 2, bod II. B)2) ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu 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 a schválit nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
7. usnesení RMO ze dne 16. 11. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 21) ve věci schválení  
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizační a vodovodní 
přípojky na   pozemcích parc. č. 824/2, 286 a 287 v k.ú. Hodolany ve prospěch společnosti   
MAFRA, a.s. Praha dle důvodové zprávy bod IV. 6). 
 
8. usnesení RMO ze dne  10. 2. 2004, bod programu 2, bod II. A) 12) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 79/28 ost. pl. o výměře 1443 m2 v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 896 
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zast. pl. o výměře 1343 m2, parc. č. 449/1 ost. pl. o výměře 8368 m2, parc. č. 640 ost. pl. o 
výměře 1677 m2, parc. č. 868/1 ost. pl. o výměře 11905 m2, parc. č. 869 ost. pl. o výměře 
1358 m2, parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 20300 m2 a parc. č. 875/10 ost. pl. o výměře 5250 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod IV. 13). 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat na svém původním usnesení, tj. schválit odprodej pozemku parc. č. 432/38 orná půda o 
výměře 10 611 m2 v k.ú. Skrbeň panu Radomíru Spurnému za kupní cenu ve výši 268 246,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 10).  
 
9. ukládá 
náměstku primátora Ing. Jaromíru Czmerovi jednat s ČR - Ředitelství silnic a dálnic o jejich 
požadavku dle důvodové zprávy bod IV. 14). 
T: 5.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi doplnit do nájemní smlouvy podmínky provozování 
restaurační předzahrádky dle důvodové zprávy bod II. A) 26). 
T: 5.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi připravit návrh směny s Fakultní nemocnicí Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 17). 
T: 14.6.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
12. ukládá 
odboru životního prostředí prověřit stav pozemku par. č. 75/135 ost. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21). 
T: 5.4.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
13. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Czmera dojednat podmínky nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
bod I. 14). 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodate k 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  dle důvodové zprávy body  č. 6, 9, 13 
a dle bodu č. 15 dodatku k důvodové zprávě 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření  budoucí kupní  smlouvy  dle důvodové zprávy body č. 11, 12 a dle dodatku k 
důvodové zprávě bod č. 19 
2. uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy body č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a záměr uzavřít 
směnnou smlouvu dle dodatku k důvodové zprávě bod 17 a 18 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení č. 7/2 body DZ č. 8, 2, 38 a 45 ze dne 22.2.2005 a schválit uzavření 
kupní smlouvy dle důvodové zprávy body č. 8, 10, 14 a dodatku k důvodové zprávě bod č. 
16 
 
5. ukládá 
při projednávání bodů č.17 a 18 důvodové zprávy předložit organizaci majetkoprávních 
vztahů v daném území s přihlédnutím k zájmu p. Korytára, firmy INTEX, VFO, a.s. 
T: 5.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 64-04 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. přiděluje 
přiděluje v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku 
„Hynaisova - volný interier“ referenční číslo 64-04 uchazeči Ing.Vladislav Uličný - INTEXT, 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 12-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Wanklova - rekonstrukce 
komunikace“ referenční číslo 12-05. 
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3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 27-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zrušení zadávacího řízení č. 15-05  
 
2. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
3. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Moravské divadlo Olomouc - 
rekonstrukce části D“ referenční číslo 27-05. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
5. ukládá 
před podpisem smlouvy o dílo předložit RMO návrh způsobu finančního zajištění akce 
T: 14.6.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 1/2005/SMV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu 
včetně přípojek a rekonstrukce kanalizace v ul. Aksamitova, U Výpadu a Michalské 
stromořadí“ archivní číslo 1/2005/SMV. 
 
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 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 2/2005/SMV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace v ul. Nerudova“ archivní číslo 2/2005/SMV. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 3/2005/SMV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce vodovodu v ul.  
U Stavu“ archivní číslo 3/2005/SMV. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 69-04 a 17-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část  usnesení č. 4 ze dne 11.1.2005 ve věci jmenování hodnotící komise pro VZ 69-04 a 
nově schválit zástupce zadavatele do hodnotící komise dle části I. důvodové zprávy  
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3. revokuje 
část  usnesení č. 5 ze dne 8. 2. 2005 ve věci jmenování hodnotící komise pro VZ 17-05 a 
nově schválit zástupce zadavatele do hodnotící komise dle části II. důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
 
 
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: 
 
1. Foerstrova 15, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 49, s Královou Libuší dle důvodové zprávy bod 1 a) 
2. Sladkovského 1A, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 6, s Mgr. Káňovou Kateřinou a Tomášem dle 
důvodové zprávy bod 1b) 
3. Jiráskova 10B, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 6, s Hubáčkem Oto, dle důvodové zprávy bod 1 c) 
4. Topolová 1, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 35, se Sedláčkovou Lýdií, dle důvodové zprávy bod 
1d) 
5. Horní náměstí 21, Olomouc, vel. 1+3, č.b. 4, s Universitou Palackého Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2) 
6. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 17, s Balážovou Zdeňkou, dle důvodové zprávy 
bod 3a) 
7. I.P.Pavlova 62, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 60, s Rajskupovou Jindřiškou, dle důvodové 
zprávy bod 3b) 
8. Vojanova 16, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 17, se Stancovou Pavlou dle důvodové zprávy bod  
3c) 
9. Stiborova 32, Olomouc, vel. 1+3, č.b. 16, s Novákem Pavlem, dle důvodové zprávy bod 4) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Povýšil Petr, Markéta, Černá cesta 15, Olomouc 
Voňková  Marie, P. Přichystala 62, Olomouc 
Staníček Zdeněk, I. P. Pavlova 36, Olomouc 
Daniel Jaromír, Soňa, Černá cesta 5, Olomouc 
Danielová Soňa, Černá cesta 15, Olomouc   
Klimešová Ludmila, Josef, Černá cesta 9, Olomouc 
Forajta Stanislav, Dagmar, Černá cesta 15, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 
Petter Josef, Dagmar, Řezáčova 16, Olomouc 
Kaščák Milan, Ivana, Černá cesta 5, Olomouc 
Juřenová Renáta, Martin, Černá cesta 13, Olomouc 
Lakvová Věra, Černá cesta 17, Olomouc 
Kováčová Martina, Černá cesta 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a) 
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b) 1 rok s nájemcem 
Daniel Rudolf, Černá cesta 9, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci: 
Čtvrtlíková Zuzana, Černá cesta 3, Olomouc 
Ščuková Růžena, Ladislav, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Kroščenová Žaneta, P.Přichystala 70, Olomouc  
Janků Miloslav, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhel Josef, P. Přichystala 68, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,)     
 
3. s rozšířením nájemních smluv na vojenské byty: 
Bolek Martin, Rožňavská 16, Olomouc o manželku Bohdanu Bolkovou. 
Botek Libor, Stiborova 28, Olomouc o manželku Ilonu Botkovou. 
Čunderlová Jana,Stiborova 26, Olomouc o manžela Bohumila Čunderleho. 
Drahotuský Miroslav,Rožňavská 3, Olomouc o manželku Zdeňku Drahotuskou. 
Faltus Ladislav, Rožňavská 3, Olomouc, přechod nájmu na dceru Petru Faltusovou. 
Goj Karel Ing., Rožňavská 14, Olomouc o manželku Marii Gojovou. 
Hamšík Zdeněk, Stiborova 26, Olomouc o manželku Annu Hamšíkovou. 
Heinzová Ivana, Vojanova 18, Olomouc,  přechod nájmu na dceru Lenku Heinzovou. 
Chlup Jan, Za Vodojemem 8, Olomouc, přechod nájmu na vnučku Janu Pikalovou. 
Jelínek Pavel, Rožňavská 10, Olomouc o manželku Marii Jelínkovou. 
Kaspar Alfred, Černá cesta 2, Olomouc  o manželku Libuši Kasparovou. 
Koller Vladimír Ing., Rožňavská 16, Olomouc o manželku Zdeňku Kollerovou. 
Konrád Bohuslav, Trnkova 20, Olomouc o manželku Marii Konrádovou. 
Kraina Miroslav, Rožňavská 3, Olomouc, přechod nájmu na dceru Barboru Krainovou. 
Kratochvíl Roman, Rožňavská 4, Olomouc o manželku Olgu Kratochvílovou. 
Krejčí Zlata, Černá cesta 2, Olomouc o syna Miroslava Krejčího. 
Kubeš Ladislav, Rožňavská 10, Olomouc o syna Daniela Kubeše. 
Lánský Stanislav Ing., Stiborova 28, Olomouc o manželku Jiřinu Lánskou. 
Loníčková Ludmila, Černá cesta 2, Olomouc o dceru Ludmilu Mádrovou a zetě Igora Mádra. 
Majtner Luboš, Stiborova 26, Olomouc o manželku Marcelu Majtnerovou. 
Marcinkovi Soňa a Michal, Řezáčova 6, Olomouc o dceru Mariannu Marcinkovou. 
Navrátil Jiří, Za Vodojemem 8, Olomouc o manželku Růženu Navrátilovou. 
Navrátil Miroslav, Černá cesta 2, Olomouc o manželku Miroslavu Navrátilovou. 
Novák Milan Ing., Rožňavská 14, Olomouc o manželku Martu Novákovou a dceru Petru 
Novákovou. 
Novosád Jiří Ing., Rožňavská 8, Olomouc o manželku Marii Novosádovou. 
Patakiová Jana, Zikova 17, Olomouc o manžela Imricha Patakiho. 
Pecina Josef Ing., Rožňavská 12, Olomouc o manželku Evu Pecinovou. 
Poláček Václav Ing., Rožňavská 10, Olomouc o manželku Janu Poláčkovou. 
Reisig Martin, Stiborova 26, Olomouc o manželku Danu Reisigovou. 
Roušal Ivo, Zikova 15, Olomouc o manželku Eriku Roušalovou. 
Sojka Milan, Rožňavská 8, Olomouc, přechod nájmu na dceru Romanu Sojkovou. 
Švarc Josef, Vojanova 18, Olomouc o manželku Marii Švarcovou. 
Tříska František, Řezáčova 8, Olomouc o manželku Jiřinu Třískovou. 
Tušinovský Josef, Stiborova 20, Olomouc o manželku Zuzanku Tušinovskou. 
Vítek Karel JUDr., Za Vodojemem 8, Olomouc, přechod nájmu na bývalou manželku PhDr. 
Věru Vítkovou CSc. 
Vykopal Jan, Rožňavská 1, Olomouc, přechod nájmu na syna Kamila Vykopala. 
Zatloukal Vlastimil, Trnkova 20, Olomouc o manželku Jitku Zatloukalovou. 
dle důvodové zprávy bod 7) 
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4. s přidělením bytu mimo pořadí: 
pro Víchovou Moniku, klientku Dětského domova Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 8) 
 
5.  s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Alena Bednářová, Synkova 13, Olomouc, 2+1 
dle důvodové zprávy bod 9)     
 
6  s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu, 
rozšíření nájemních smluv:   
      a) na 2 roky s nájemci: 
Monika Bičanová, Černá cesta 21, Olomouc 
Miroslava Procházková, Jana Procházková, Lazecká 71, Olomouc 
Oldřich Hejtman, Radek Hejtman, tř.Svornosti 14, Olomouc 
Mgr. Jitka a Roman Bušinovi, Černá cesta 33, Olomouc 
      b) na 1 rok s nájemci: 
Karolina a Jan Planičkovi, Politických vězňů 2, Olomouc 
Miroslav Baláž, I.P.Pavlova 36, Olomouc 
Zdenka a Jan Gáborovi, Vojanova 8, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 10 a,b)   
 
7. se změnou nájemce: 
Zdeňka Kavková, Stiborova 20, Olomouc - dříve matka Jiřina Kavková 
dle důvodové zprávy bod 11)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
13 Návrh řešení bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text dohody dle přílohy č. 1  
 
3. ukládá 
primátorovi SmOl podepsat dohodu dle přílohy č. 1 
T: 19.4.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4.1 
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14 Bytové záležitosti - užší seznamy žadatel ů o městský byt k 
řešení ( po řadníky)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) tzv. užší seznamy žadatelů o městský byt k řešení ( pořadníky) od 1. 3. 2005 do 28. 2. 
2006 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
15 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 371/2 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Lazce o výměře 
224 m2 předem určenému zájemci, a to manželům Ing. Josefu a Libuši Hřebíčkovým dle 
důvodové zprávy I. bod 1. str. 1 
 
2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1658/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 52 m2 v k. ú. 
Olomouc-město předem určenému zájemci, a to Jaroslavu Vymazalovi a Ing. Tomáši 
Vymazalovi dle důvodové zprávy I. bod 2. str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1. 3. 2002 a 21. 9. 2004 a schválit prodej pozemku parc. č. 841 
zahrada o výměře 985 m2 v k. ú. Nová Ulice, manželům Jiřímu a Věře Vaculíkovým, 
manželům Václavu a Ludmile Kostelníkovým a Ladislavu Čechákovi dle důvodové zprávy I. 
bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. st. 261 zast. pl. o výměře 388 m2 a 
pozemku parc. č. 381/10 zahrada  o výměře 422 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,  panu Dušanu  
Halouzkovi dle důvodové zprávy I. bod 4 str. 2 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Zikova 9, 11 s pozemkem parc. č. st. 929, 923 zast. pl. o výměře 235 m2 a 234 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům 
domu Zikova 9, 11 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle důvodové 
zprávy II. bod 1 str. 3  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Zikova 15, 17 s pozemkem parc. č. st. 930, 921 zast. pl. o výměře  234 m2 a 
236 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,  po bytových jednotkách  oprávněným 
nájemcům domu Zikova 15, 17 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 dle 
důvodové zprávy II. bod 2 str. 3, 4 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Rožňavská 16, 18 s pozemkem parc. č. st. 936 zast. pl. o výměře  257 m2 a 
parc. č. st. 937 zast. pl. o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, po bytových 
jednotkách  oprávněným nájemcům domu Rožňavská 16, 18 za kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy II. bod 3 str. 4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Rožňavská 4 s pozemkem parc. č.  st. 915 zast. pl. o výměře 240 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, oprávněným nájemcům  po bytových jednotkách domu Rožňavská 
4 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 dle důvodové zprávy II. bod 4 str. 4, 5 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Řezáčova 16, 18, 20 s pozemkem parc. č. st. 548, 547, 546 vše zast. pl. o 
výměře 246 m2, 245 m2, 221 m2, vše v k. ú. Lazce, po bytových jednotkách oprávněným 
nájemcům domu Řezáčova 16, 18, 20 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 5 
dle důvodové zprávy II. bod 5 str. 5 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Josefa Hlavinky, bytem Řezáčova 16, ve věci snížení kupní ceny bytu dle 
důvodové zprávy II. bod 5 str. 5 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Za Vodojemem 8 s pozemkem parc. č. st. 1295 zast. pl. o výměře 403 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Za Vodojemem 8 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové zprávy II. bod 6 str. 6 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 34 s pozemkem parc. č. st. 1021 zast. pl. o výměře 404 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 8 dle 
důvodové zprávy II. bod 7 str. 6, 7 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 30, 32 s pozemky parc. č. st. 986 a 1020 zast. pl. o výměrách 360 m2 
a 383 m2, vše v k. ú. Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy II. bod 8 str. 7 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 28 s pozemkem parc. č. st. 985 zast. pl. o výměře 251 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 10 dle 
důvodové zprávy II. bod 9 str. 7, 8 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 26 s pozemkem parc. č. st. 984 zast. pl. o výměře 251 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 11 dle 
důvodové zprávy II. bod 10 str. 8 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 24 s pozemkem parc. č. st. 983 zast. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 12 dle 
důvodové zprávy II. bod 11 str. 8, 9 
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17. nevyhovuje 
žádosti paní Dagmar Zajíčkové ve věci přičlenění sušárny k bytu v domě Stiborova 24 dle 
důvodové zprávy II. bod 11 str. 8, 9 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 22 s pozemkem parc. č. st. 982 zast. pl. o výměře 254 m2 v k. ú. 
Neředín po  jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové 
zprávy II. bod 12 str. 9 
 
19. ukládá 
odboru prodeje domů obeslat oprávněné nájemce domu Náves  Svobody 37 s cenovou 
nabídkou na odkoupení domu do podílového spoluvlastnictví nebo jednomu nájemci dle 
důvodové zprávy II. bod 13 str. 10 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  16. 12. 2003 a schválit nové kupní ceny domu Praskova 5 s 
pozemkem parc. č. st. 1003 zast. pl. o výměře 509 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 
14 dle důvodové zprávy II. bod 14 str. 10 
 
21. ukládá 
odboru prodeje domů realizovat přijatá usnesení dle důvodové zprávy II. bod 15 B) str. 11, 
12 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy III. bod 1 str. 12, 13, 14, 15 
 
23. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy III. bod 3 str. 15, 16 
 
24. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy III. bod 4 str. 16 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
16 Fond oprav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup provádění plateb do fondu oprav společenství vlastníků jednotek dle důvodové 
zprávy bod 2) písmeno a), a1), b), c), d) 
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3. ukládá 
realizovat schválený postup dle upravené důvodové zprávy 
T: 5.4.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
17 Zrušení vyhlášek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zrušení obecně závazných vyhlášek města č. 13/1997,  č.14/1998,  č.8/2000  a  č. 2/2000  a 
prodej předmětných nemovitostí schvalovat jednotlivými samostatnými usneseními ZMO 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.2 
 
 
18 Zůstatkové byty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuse v RMO a předložit jej RMO 
T: 19.4.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.3 
 
 
19 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2005 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2005 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2005 dle důvodové zprávy - část B (finanční příspěvky nad 50 tis. 
Kč) 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
20 Pravidla pro poskytování ve řejné finan ční podpory –   

příloha č. 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
21 Pravidla pro poskytování ve řejné finan ční podpory z rozpo čtu 

statutárního m ěsta Olomouce - výjimka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výjimku z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města 
Olomouce - Pravidla pro poskytování darů z rozpočtu statutárního města Olomouce 
občanům v hmotné tísni dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat dle schválených Pravidel pro poskytování darů z rozpočtu statutárního města 
Olomouce občanům v hmotné tísni 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru sociální pomoci 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.1 
 
 
22 Věcný zám ěr zákona o hmotné nouzi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
23 Informa ční a orienta ční systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání partnerského projektu Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje s názvem 
„Informační a orientační systém cestovního ruchu“ do třetího kola výzvy SROP dle bodu 2 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o partnerství ve věci předmětného projektu mezi statutárním  městem 
Olomouc a Olomouckým krajem dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat do 31.3.2005 smlouvu o partnerství za statutární město Olomouc 
T: 5.4.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
24 Projekt rozvoje CR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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25 Jmenování zástupc ů zřizovatele do školských rad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
zástupce zřizovatele do školských rad dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Volební řád pro volbu členů školské rady dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat jmenované zástupce zřizovatele a ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 5.4.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
26 Klub d ůchodc ů na Svatém Kope čku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti o přeřazení domu č. 10 na ulici Krejčího na Svatém Kopečku do seznamu budov, 
které si město ponechá ve své péči 
 
3. ukládá 
projednat možnost zřízení Klubu důchodců na Svatém Kopečku v budově bývalé ZŠ na 
Sadovém náměstí 
T: 3.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
27 Projekt Rozvoj MHD v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se způsobem řešení vyvolaných investic a s jejich zahrnutím do střednědobého plánu 
investic do kapitoly 2.3 důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s podpisem smlouvy o financování projektu Společného regionálního operačního programu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
28 Změna termínu využití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
užití finančního příspěvku dle varianty a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
29 Propaga ční a informa ční materiály SROP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti do GS kraje v rámci SROP 
 
3. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 7.důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 6. důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
využití dotačních prostředků dle bodu 4.4. důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu na r. 2006 finanční prostředky dle bodů 2.3.1 a 2.3.2 důvodové 
zprávy 
T: říjen 2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
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30 Olomouc - Region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned podepsat smlouvu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  
T: 5.4.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006 finanční prostředky dle smlouvy  
T: říjen 2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
31 Stav požární ochrany u organizací m ěsta za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací statutárního města 
Olomouce za rok 2004 
 
2. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací statutárního města Olomouce za rok 2005 
T: březen 2006 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 20 
 
 
32 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru dopravy zabezpečit realizaci oprav dle části A/ 1, 2 a B/ 1 a 3 dle důvodové zprávy 
T: listopad 2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odb. dopravy zajistit realizaci akce B 2)  dle důvodové zprávy 
T: září 2005 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
33 Projekt interiéru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
34 Zpráva o činnosti M ěstské policie Olomouc za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 23 
 
 
35 Informace o pln ění koncepce rozvoje činosti MPO v období let 

2004-2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu dle bodu 1 důvodové zprávy 
3. souhlasí 
se zařazením částky dle závěru k bodu 2 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 24 
 
 
36 Varianty m ěření rychlosti v obci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat návrhy na používání zařízení na měření rychlosti dle diskuse v RMO 
T: září 2005 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 25 
 
 
37 Cyklostezky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat akci A1 dle důvodové zprávy 
T: září 2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
38 Spolupráce s EIB  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 27 
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39 Organiza ční záležitosti - nový „Podpisový řád statutárního 

města Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou  
 
2. schvaluje 
nový „Podpisový řád statutárního města Olomouce“ s účinností od 1. 4. 2005   
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28 
 
 
40 Organiza ční záležitosti - „Sm ěrnice o zodpov ědnosti p říkazce 

operace dle zákona o finan ční kontrole statutárního m ěsta 
Olomouce“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
„Směrnici o zodpovědnosti příkazce operace dle zákona o finanční kontrole statutárního 
města Olomouce“ s účinností od 1. 4. 2005 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.1 
 
 
41 Organiza ční záležitosti - zm ěna „Organiza čního řádu 

statutárního m ěsta Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny „Organizačního řádu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 4. 2005 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.2 
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42 Organiza ční záležitosti - personální zm ěna v odboru vnit řního 

auditu a kontroly  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
personální změnu v obsazení funkce vedoucího odboru vnitřního auditu a kontroly MmOl dle 
předložené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
a) pověření zastupováním vedoucího odboru vnitřního auditu a kontroly MmOl Ing. Jaroslava 
Hornunga  s účinností od 23. 3. 2005 do doby jmenování nového vedoucího odboru   
b) složení výběrové komise na obsazení vedoucího odboru vnitřního auditu a kontroly MmOl 
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
tajemníkovi vypsat výběrové řízení v termínu do 31.3. 2005 na obsazení funkce vedoucího 
odboru vnitřního auditu a kontroly MmOl 
T: 5.4.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28.3 
 
 
43 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: 28.4 
 
 
44 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s organizačními změnami dle bodu ad1/ návrhu řešení upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
zařazení finančních prostředků dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 28.5 
 
 
45 Podpora vrcholového sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 29 
 
 
46 Zahrani ční studijní cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční studijní cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
47 Povolení vjezdu do PZ, bezplatná parkovací karta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 1, 
řádek 4 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 32 
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48 Dodatek č. 35 ke smlouv ě se spole čností OLTERM & TD  

Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 35 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 35 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
T: 5.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 33 
 
 
49 Přehled poskytnutých ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 

SmOl v roce 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 34 
 
 
50 Moravská vysoká škola Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prohlášení statutárního města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
prohlášení statutárního města Olomouce podepsat 
T: 5.4.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


