
 
USNESENÍ 

 

z 63. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5.4.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a  ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 5.4.2005 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- vypustit ze sledování bod 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 21.9.2004, týkající se pořízení 
změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc, dle části B) 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. 1126 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti 
EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP  bufetu  včetně  zázemí o  celkové  výměře  138,98 m2  
(z toho samotný bufet o výměře 36,18 m2, sklad o výměře 1,89 m2 a vedlejší plochy o 
výměře 100,91 m2) v objektu Hynaisova 10 v Olomouci za podmínek dle upravené důvodové 
zprávy bod I. 2)  
 
3. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 125/1 ost. pl. o výměře 54 m2 a části pozemku 
parc. č. 125/2 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Lazce paní Mileně Smékalové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/2 zahrada o výměře 76 m2 v k. ú. Lazce 
paní Janě Pavlíkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na 
pozemku parc. č. 5/23 ost. pl. o výměře 7 184 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
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6. výpůjčku části pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 22 210 m2 a pozemku parc. 
č. 1736/90 orná půda o výměře 320 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc České 
republice - Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání veřejného 
vodovodního řadu DN 200 mm (včetně  práva přístupu a příjezdu za účelem opravy, údržby, 
odstranění, přeložení nebo jiných stavebních úprav) na pozemku parc. č.  1848/23 orná půda 
o výměře 1 015 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
Centrum Olympia Olomouc, a.s.  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) 7)  
 
8. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 10. 2004 mezi statutárním městem 
Olomouc a Severomoravskou plynárenskou a. s.  dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu  mázhausu  Dolní náměstí č. o. 38 - 31m2 předem 
určenému zájemci panu Stanislavu Holinkovi se sazbou nájmu 1.200,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
10. zařazení částky ve výši 696 120,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2005 dle 
důvodové zprávy bod III. 1)   
 
11. uzavření dodatku ke smlouvě o stálém právním zastoupení ze dne 21. 4. 1995 dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
12. zařazení částky ve výši 215. 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)  
 
13. zřízení bezúplatného věcného břemene k objektu občanské vybavenosti č. p. 101 na 
pozemku parc. č. st. 565 a k objektu občanské vybavenosti bez č. p. na pozemku parc. č. st. 
566, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, MŠ Lužická 7 v rozsahu - věcné břemeno umístění 
tepelného zdroje spočívající ve věcném právu přístupu a užívání za účelem zřízení, 
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje, vnitřních teplovodních rozvodů včetně koncových topných a 
regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na 
kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00, IČ 47677511 dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
paní Ludmily Lízalové a Zdenky Roučkové o úplatný pronájem společného prostoru v domě 
Karafiátova č. o. 6, o velikosti 4,50 m2  dle důvodové zprávy bod II. B) 3)    
 
3. souhlasí 
1. se změnou nájemní smlouvy č.j. MAJ-EM-NS/102/2001/Pl uzavřené dne 16.10. 2001 mezi 
statutárním městem Olomouc a Sportovním klubem při dostihové dráze Olomouc spočívající 
v zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice, obec 
Olomouc o výměře 22 210 m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
2. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximálně do výše 425.429,60 Kč v objektu 
Dolní náměstí 38 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
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3. s umístěním objektové předávací stanice společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. v 
objektu v majetku statutárního města Olomouce - „Závazný souhlas vlastníka s umístěním 
tepelného zdroje“ pro objekt občanské vybavenosti č. p. 101 na pozemku parc. č. st. 565 a 
objekt občanské vybavenosti bez č. p. na pozemku parc. č. st. 566, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, MŠ Lužická 7 a dále pro tento objekt schvaluje uzavření Smlouvy o umístění 
technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě 
budoucí o dodávce tepelné energie dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8.2.2005 čís. spis. seznamu 2 bod IV. 8) ve věci nevyhovění žádosti 
občanského sdružení Hvězdárna Olomouc o prodloužení doby výpůjčky pozemků parc.č. 
1860 o výměře 2 380 m2, parc.č. 1856 o výměře 2 550 m2 a parc.č. 1894 o výměře 6 629 
m2, vše orná půda v k.ú. Lošov, obec Olomouc a schvaluje prodloužení doby výpůjčky 
pozemků parc.č. 1860 o výměře 2 380 m2, parc.č. 1856 o výměře 2 550 m2 a parc.č. 1894 o 
výměře 6 629 m2, vše orná půda v k.ú. Lošov, obec Olomouc do 31. 1. 2010 dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 954 zast. pl. o výměře 
830 m2, objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 953 zast. pl. o výměře 571 
m2, pozemku parc. č. 959/16 ost. pl. o výměře 1 865 m2 a části pozemku parc. č. 959/22 
ost. pl. o výměře 283 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY, s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 1 000,- Kč za podmínky demolice objektu na pozemku parc. č. st. 954 
zast. pl. do 1 roku od podpisu kupní smlouvy s tím, že při nedodržení podmínky uhradí 
společnost TRNY, s. r. o. statutárnímu městu Olomouc smluvní pokutu ve výši 3. 251 379,- 
Kč a za podmínky demolice objektu na pozemku parc. č. st. 953 zast. pl. do 31. 8. 2007 s 
tím, že při nedodržení podmínky uhradí společnost TRNY, s. r. o. statutárnímu městu 
Olomouc smluvní pokutu ve výši 1. 698 234,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)    
  
2. záměr statutárního města Olomouce odprodat část pozemku parc.č. 987/12 ost. pl. o 
výměře 151 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví společnosti Fe Produkt, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Alexandra Kunického a pana Františka Slámy o odprodej objektu občanské 
vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 953 zast. pl. o výměře 571 m2, objektu občanské 
vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 954 zast. pl. o výměře 830 m2 a pozemku parc. č. 
959/16 ost. pl. o výměře 1 865 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 1)   
 
2. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej objektu občanské vybavenosti  
s pozemkem parc. č. st. 953 zast. pl. o výměře 571 m2, objektu občanské vybavenosti s 
pozemkem parc. č. st. 954 zast. pl. o výměře 830 m2 a části pozemku parc. č. 959/16 ost. pl. 
o výměře 320 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 5, bod 38 ve věci výše kupní ceny při 
odprodeji části pozemku parc. č. 1165/1 ost. pl. o výměře 117 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům MUDr. Tomášovi a Mgr. Alici Novákovým a schválit kupní cenu ve výši 
390,- Kč/m2, tj. 45 630,- Kč + náklady 1 070,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
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8. ukládá 
vedoucímu odboru investic zařadit náklady na demolici objektů v areálu kasáren 9. května v 
celkové výši  11. 664 218,- Kč do návrhu rozpočtu na r. 2006 dle důvodové zprávy bod III. 1)        
T: září 2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
9. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi jednat s Advokátní kanceláří Ritter-Šťastný o ukončení 
likvidace společnosti SEPARE, a. s. Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
T: 19.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1) uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bodu č. 2   
2) uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bodu č. 7 
 
3. revokuje 
část svého usnesení dle důvodové zprávy bodu č. 3, 4, 5  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bodu č. 3  
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy  
1) o budoucí smlouvě na zřízení úplatného věcného břemene dle důvodové zprávy bodu č. 4 
2) o výpůjčce dle důvodové zprávy bodu č. 5 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejné zakázky č. VZ 01/2005 SNO, VZ 02/2005 SNO, VZ 

03/2005 SNO, VZ 04/2005 SNO, VZ 05/2005 SNO, VZ 06/2005 
SNO, VZ 08/2005 SNO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřená zadávací řízení č. VZ 01/2005 SNO, VZ 
02/2005 SNO, VZ 03/2005 SNO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
Kvalifikační komisi hodnocením kvalifikace uchazečů pro otevřená zadávací řízení č. VZ 
01/2005 SNO, VZ 02/2005 SNO, VZ 03/2005 SNO dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
aby hodnocení kvalifikace zájemců o veřejné zakázky v užším zadávacím řízení č. VZ 
04/2005 SNO, VZ 05/2005 SNO, VZ 06/2005 SNO, VZ 08/2005 SNO a následný výběr pro 
omezení počtu zájemců provedla kvalifikační komise dle upravené důvodové zprávy 
  
5. pověřuje 
PhDr. Marcelu Hanákovou, náměstkyni primátora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s veřejnými zakázkami dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3 
 
 
5 Veřejná zakázka 28-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
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 III.“  ref. číslo 28-05. 
 
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. Michalička, Ing. Trokan, Ing. 
Tichý a Bc. Leitgebová 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka 5-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo č. 5-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
3. pověřuje 
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona o 
veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka 16-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo č. 16-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona o 
veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejné zakázky č. 1-3/2005/SMV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění oznámení o užším zadávacím řízení čís. 1-3/2005/SMV dle varianty B) důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Kopečková Jitka, Politických vězňů 2, Olomouc 
Kytlica Jaromír, Petra, Foerstrova 33, Olomouc 
Brychtová Věra, Foerstrova 17, Olomouc 
Kačerová Olga, Nešverova 1, Olomouc 
Peterková Pavlína, Černá cesta 11, Olomouc 
Smrček Pavel, Jarmila, Černá cesta 19, Olomouc 
Hirošová Věra, Dolní náměstí 6, Olomouc 
Skácelová Monika, P. Přichystala 62, Olomouc 
Novotná Kateřina, Petr, U Letiště 6, Olomouc 
Skácel Petr, Karla, U Hradeb 2, Olomouc 
Loutocká Edita,Fischerova 4, Olomouc 
Suchánková Františka, Fischerova 4, Olomouc 
Vitovský Bohumil, Holečkova 9, Olomouc 
Navrátilová Alžběta, P. Přichystala 66, Olomouc 
Rosová Erika, P. Přichystala 68, Olomouc 
Švrdlíková Jarmila, Příčná 2, Olomouc 
Hegerová Alena, I.P.Pavlova 42, Olomouc 
Toman Jan, Michaela, Černá cesta 4, Olomouc 
Slimáčková Ludmila, Zatloukalová Jarmila, Peškova 1, Olomouc 
Mgr. Fialová Martina, Topolová 1, Olomouc 
Uhlířová Hana, Rumunská 1, Olomouc 
Streitová Helena, Jiráskova 10, Olomouc 
Pávek Miroslav, Jiráskova 10, Olomouc 
Mareček Jan, Sladkovského 1B, Olomouc 
Obrovský Pavel, Sladkovského 1A, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
      b) 1 rok s nájemcem: 
Matluchová Marie, Luboš, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:   
Minarčík Jan, Foerstrova 15, Olomouc 
Kudláčová Šárka, Karel, P.Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc 
Danihelová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Schulz Jan, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1c) 
 
2. prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu na 2 roky s nájemci: 
Gabriela Hrabská, Zdeněk Sázel, tř.Svornosti 1, Olomouc 
Marta Haluzová,MUDr., Jiráskova 9, Olomouc   
Irena Čerchová, Černá cesta 23, Olomouc 
Olga Koutná, Rožňavská 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Ivan a Jarmila Huříkovi, Černá cesta 41, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 3)  
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4. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt  Černá cesta 47, Olomouc, František a Marie Hradilovi o syna Pavla Hradila 
na byt Na střelnici 2, Olomouc, Jaromír Foretník a syna RNDr. Pavla Foretníka 
na byt  Sienkiewiczova 1, Olomouc  Vladimír Ščučka  o vnuka Lukáše Čižmara 
na byt Stiborova 32, Olomouc Vladimír Mráka o syna Radka Petra 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b,c,d,   
 
5. se změnou nájemce:   
Petr Jílek, Skupova 1, Olomouc - dříve rodiče Pavel a Ludmila Jílkovi 
Jan Ondrášek, Černá cesta 41, Olomouc - dříve matka Zdenka Ondrášková 
Markéta Lakomá a Radan, Stiborova 26, Olomouc - dříve matka Eva Zendulková 
Karel Augusta, Stiborova 8, Olomouc - dříve rodiče Oldřiška a Jaroslav Krejčí 
Tomáš Chuda, Stiborova 12, Olomouc - dříve dědeček Miroslav Chuda 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b, c, d, e    
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Bohumilem a Jitkou Otcovými dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Anežkou Haboňovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Květoslavou Kubátovou dle důvodové zprávy  
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Katrin Vavrekovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
11 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Zikova 13  s pozemkem parc. č. st. 922 zast. pl. o výměře  237 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Zikova 13 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy  bod  I/1 str. 1. 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Rožňavská 1, 3 s pozemkem parc. č. st. 931, 920 zast. pl. o výměře 313, 234 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,  po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům 
domu Rožňavská 1, 3 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 dle důvodové 
zprávy bod I/ 2 str. 1,2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 s pozemkem parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313 zast. pl. o výměře 219, 217, 217, 211, 214, 212 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,  
po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy bod I/3 str.2 . 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Za Vodojemem 2 s pozemkem parc. č. st. 1298  zast.  pl.  o  výměře  411 m2  v   
k. ú.  Nová Ulice, po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům domu Za Vodojemem 2 
za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 dle důvodové zprávy bod I/4 str. 3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Synkova 7, 9  s pozemkem parc. č. st. 549, 550 zast. pl. o výměře 255 m2, 223 
m2 vše v k. ú. Lazce, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Synkova 7, 9 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod  I/ 5 str. 3,4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Stiborova 20  s pozemkem parc. č. st. 981 zast. pl. o výměře 254 m2, v k. ú. 
Neředín, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Stiborova 20, za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod  I/6 str. 4, 5. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 606/1 v domě Stiborova 20 manželům Richardu a Jaroslavě 
Bičovým za kupní cenu celkem 121.993,- Kč, z toho  cena za  b. j. 118.773,- Kč, za pozemek 
1.367,- Kč, náklady 1.853,- Kč dle důvodové zprávy bod  I/6 str. 4, 5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Černá cesta 2 s pozemkem parc. č. st. 353 zast. pl. o výměře 174 m2 a na 
pozemku parc. č. st. 347 zast. pl. o výměře 81 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 2 za kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7  dle důvodové zprávy bod  I/7 str. 5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Černá cesta 4 s pozemkem parc. č. st. 338 zast. pl. o výměře 124 m2 a na 
pozemku parc. č. st. 346 zast. pl. o výměře 132 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 4 za kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod I/8 str.5, 6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Černá cesta 41 s pozemkem parc. č. st. 348 zast. pl. o výměře 257 m2 , vše v 
k. ú. Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 
4 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod  I/9 str.6, 7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Břetislava a Hedviky Šindlerových ve věci snížení kupní ceny za bytovou 
jednotku  č. 116/2 v domě Černá cesta 41 dle důvodové zprávy bod I/ 9 str. 6, 7. 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti všech nájemců domu Černá cesta 41, zastoupené Ing. Františkem Huškem, ve věci 
snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě Černá cesta 41 dle důvodové zprávy bod  I/9 
str. 6, 7. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Černá cesta 43 na pozemku parc. č. st. 349 zast. pl. o výměře 255 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 43 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod  I/10 str. 7, 8. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Černá cesta 45 a 47 na pozemcích parc. č. st. 350 a 351 zast. pl. o výměře 254 
a 254 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Černá cesta 45 a 47 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 12 dle 
důvodové zprávy bod  I/11 str. 8, 9. 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Petra a Kamily Stejskalových ve věci snížení kupní ceny za bytovou 
jednotku č. 118/2 v domě Černá cesta 45 dle  důvodové zprávy bod  I/11 str. 8, 9. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Černá cesta 49 na pozemku parc. č. st. 352 zast. pl. o výměře 259 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 49 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod  I/12 str. 9. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8, část 67 ze dne 21. 9. 2004 ve věci kupních cen  domu Denisova a schválit 
nové kupní ceny domu Denisova 10 s pozemkem parc. č. st. 255 zast. pl. o výměře 319 m2 v 
k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod  I/13 str. 9, 10. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení  č. 2, část 6 ze dne 22. 2. 2005 ve věci kupních cen a kupujících  domu Palackého 
8a schválit nové kupní ceny  a nové 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. 15 dle důvodové zprávy 
bod  I/14 str. 10. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 626/5 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 747/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci MUDr. Květuši Hájkové za 
kupní cenu ve výši 443 905,- Kč dle důvodové zprávy bod I/15 str. 10, 11, 12. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 626/6 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 648/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci MUDr. Miloslavu Novákovi za 
kupní cenu ve výši 412 270,- Kč dle důvodové zprávy bod  I/15 str. 10, 11, 12. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 626/7 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2411/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci PhMr. Haně Hégrové za 
kupní cenu ve výši 1.999.448,- Kč dle důvodové zprávy bod  I/15 str. 10, 11, 12. 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 626/8 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 828/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci Ladislavu Navrátilovi za kupní 
cenu ve výši 631.585,- Kč dle důvodové zprávy bod  I/15 str. 10,11,12. 
 
23. nevyhovuje žádosti 
pana Martina Žabčíka ve věci přidělení nebytové prostory v domě Riegrova 3 dle důvodové 
zprávy bod  I/16 str. 12. 
 
24. nedoporu čuje 
obsazovat volnou nebytovou prostoru v domě Riegrova 3 do doby prodeje domu dle 
důvodové zprávy bod  I/16 str. 12. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Petra a Věry Novotných ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 
743/2 v domě Wanklova 4 dle důvodové zprávy bod  I/17 str. 12,13. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytových jednotek č. 736/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vchodu Masarykova 19 ve věci 
snížení kupní ceny za bytové jednotky č. 736/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, v domě Masarykova 19, 21 
dle důvodové zprávy bod I/18 str. 13. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů  Evy a Milana Balážových ve věci odprodeje bytové jednotky č. 356/2 v 
domě Ostružnická 15 a trvat na usnesení zastupitelstva města  ze dne 14. 12. 2004 - prodej 
předmětné bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na 
společných částech domu a pozemku parc. č. st. 306 zast. pl. o výměře 393 m2 v k. ú. 
Olomouc-město formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. za vyvolávací cenu ve výši 
1. 100.000,- Kč dle důvodové zprávy bod  I/19 str. 13, 14. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení  č.8, část 26 ze dne  21. 9. 2004  ve věci kupní ceny za bytovou jednotku č. 163/3 v 
domě Rooseveltova 107 a schválit snížení  první poloviny kupní ceny za bytovou jednotku č. 
163/3 v domě Rooseveltova 107 manželům Ladislavě a Zdeňku Studenským o 35 % dle 
důvodové zprávy bod  I/ 20 str. 15,16. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici Blažejské nám. 10, a to budovy č.p. 95 s pozemky parc. č. st. 519 zast. 
pl. o výměře 424 m2, parc. č. st. 1651 zast. pl. o výměře 45 m2, parc. č. 58/1 zahrada o 
výměře 53 m2 a parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2, vše v k.ú. Olomouc-město po 
jednotkách oprávněným nájemcům domu Blažejské nám. 10 za kupní ceny vypočtené dle 
„Pravidel“ a důvodové zprávy bod  I/21 str.16, 17. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici Kateřinská 4, a to budovy č.p. 60 s pozemkem parc. č. st. 499 zast. pl. o 
výměře 564 m2 v k.ú. Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Kateřinská 4 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“  a důvodové zprávy  bod  I/ 22 str. 17, 
18. 
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31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici Tř. Svobody 27, a to budovy č.p. 411 s pozemkem parc. č. st. 377/2 
zast. pl. o výměře 720 m2 a domu na ulici Švédská 12, a to budovy č.p. 415 s pozemkem 
parc. č. st. 405 zast. pl. o výměře 264 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, po jednotkách 
oprávněným nájemcům domu Tř. Svobody 27, Švédská 12 za kupní ceny vypočtené dle 
„Pravidel“ a důvodové zprávy bod  I/23 str.18,19 . 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici tř. Svobody 25, a to budovy č.p. 615 s pozemkem parc. č. st. 378/2 
zast. pl. o výměře 684 m2 v k.ú. Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Tř. Svobody 25 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a důvodové zprávy bod  I/24 
str. 19, 20. 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici Skupova 6, a to budovy č.p. 617 v k.ú. Nové Sady u Olomouce  Mgr. 
Zdeňku Zatloukalovi, Lužická 16, Olomouc, za kupní cenu ve výši 5 359 978,- Kč dle 
důvodové zprávy bod  I/ 25 str. 20, 21. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici U Ambulatoria 5, a to budovy č.p. 669 s pozemky parc. č. st. 775 zast. 
pl. o výměře 1156 m2 a parc. č. 805/2 zahrada o výměře 2017 m2 v k.ú. Hodolany do 
podílového spoluvlastnictví MUDr. Aloise Deutsche, bytem Dr. Uhra 43, Prostějov, Evy 
Fleškové, Zamykalova 22, Olomouc, MUDr. Heleny Vodešilové, Varšavské nám. 4, Olomouc 
a MUDr. Milky Záťurové, Wolkerova 54, Olomouc za kupní cenu ve výši 9 242 336,- Kč dle 
důvodové zprávy bod  I/26 str. 21, 22. 
 
35. souhlasí 
s umístěním objektové předávací stanice vybudované společností OLTERM & TD Olomouc, 
a. s. („Závazný souhlas vlastníka s umístěním tepelného zdroje“) v domě Lužická 16, č. p. 
420, parc. č. st. 533 zst. pl., k. ú. Povel, za bytové jednotky v majetku SmOl č. 420/22 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/34177 a č.  420/38 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 215/34177 na společných částech domu a pozemku dle důvodové zprávy bod II/1 
str.22, 23, 24. 
 
36. schvaluje 
pro tento objekt za bytové jednotky v majetku SmOl uzavření Smlouvy o umístění 
technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě 
budoucí o dodávce tepelné energie s ustanovením týkající se zřízení věcného břemene v 
rozsahu: 
Věcné břemeno umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu přístupu a užívání 
za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení zdroje, vnitřních 
teplovodních rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a 
vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie pro spol. OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 
00, IČ 47677511 dle důvodové zprávy bod  II/1 str. 22, 23, 24. 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod  II/2  str.24,25,26. 
 
38. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod II/3  str. 27 
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39. nevyhovuje žádosti 
Moravského reálného gymnázia ve věci přidělení obsazených bytů, jak je uvedeno v jejich 
žádosti dle důvodové zprávy a přílohy bod  II/3 str. 27 
 
40. ukládá 
odboru prodeje domů obeslat oprávněné nájemníky s vyjádřením na odkoupení bytových 
jednotek dle důvodové zprávy bod II/ str. 27 
T: 19.4.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8, část 88 ze dne 21. 9. 2004, týkající se domu Legionářská 3 a  schválit prodej 
domu Legionářská 3 s pozemkem parc. č. st. 1094 o výměře 826 m2, v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc po bytových jednotkách oprávněným nájemcům  za kupní ceny  
vypočtené dle ,, Pravidel“ a  přílohy č. 1 dle dodatku důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 5, část 44ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupních cen domu Masarykova 52 a 
schválit prodej domu Masarykova 52 s pozemkem parc.č. st. 1086 zast. pl. o výměře  306 
m2 v k. ú. Hodolany oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“  a 
přílohy č. 2 dle dodatku důvodové zprávy bod I/2 str. 3 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8, část 31 ze dne 8. 6. 2004 ve věci kupních cen domu Masarykova 54, 56  a 
schválit prodej domu Masarykova 54 s pozemkem parc.č. st. 1087 zast.pl. o výměře 453  m2  
a domu Masarykova 56 s pozemkem parc.č. 1088 o výměře 375 m2 vše v k. ú. Hodolany 
oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“  a přílohy č. 3 dle dodatku 
důvodové zprávy bod I/2 str. 3 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 9, část 70ze dne 16. 3 2004  ve věci kupních cen domu Masarykova 58 a 
schválit prodej domu Masarykova 58 s pozemkem parc.č. st. 1089 zast. pl. o výměře  305 
m2 v k. ú. Hodolany oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“  a 
přílohy č. 4 dle dodatku důvodové zprávy bod I/2 str. 3 
 
45. ukládá 
předložit RMO návrh způsobu prodeje dvorního traktu od domu Legionářská 3 po dům 
Palackého 8 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek položek č.1, 3, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 31, 33 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
14 Organiza ční změna MPO - rozpo čtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 6.2 
 
 
15 Rozpočtové zm ěny - dovybavení evakua čního st řediska  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 6.3 
 
 
16 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit program regenerace MPR pro rok 2005  ZMO dne 26.4.2005 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
17 Návrh souboru zm ěn č. XII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové zprávy na 
nejbližším zasedání ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené důvodové zprávy 
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4. ukládá 
dopracovat a předložit pol. 5, 6, 12, 15 dle upravené důvodové zprávy 
T: 19.4.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
18 Návrh zadání souboru zm ěn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh zadání upraveného souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc dle důvodové 
zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh zadání upraveného souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
19 Petice proti „Magistrátem posuzované zm ěně ÚPnSÚ v 

Olomouci - Lazcích“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ihned odpovědět petentům v intencích upravené důvodové zprávy 
T: 19.4.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.1 
 
 
20 Novela OZV o závazné části ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit na zasedání ZMO dne 26.4. 2005 návrh nové vyhlášky 
o závazné části ÚPnSÚ Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
21 Souborné stanovisko pro návrh zm ěn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit souborné stanovisko ke změnám č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc dle upravené 
důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
souborné stanovisko ke změnám č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
22 Parkování v centru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
pokračovat v přípravě zavedení systému provozu zóny placeného stání  
T: 28.6.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
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23 Zóna placeného stání - parkovací automaty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 13 
 
 
24 ZOO BUS a změny jízdních řádů k 1.5.2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
posílení linky č. 111 na Svatý Kopeček dle varianty 1 upravené důvodové zprávy bod I. 
 
3. schvaluje 
změny jízdních řádů k 1.5.2005 dle důvodové zprávy bod II. 
 
4. schvaluje 
název zastávky Hesperia 
 
5. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
25 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 10 sanitních vozidel Zdravotní záchranné služby 
Olomouckého kraje v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla firmy ASTER v souladu s důvodovou zprávou 
ad B) 
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4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zaměstnanců a zákazníků firmy SEOB WOOD 
CZ s.r.o. a firmy SLON s.r.o. v souladu s důvodovou zprávou ad C) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
26 Souhlas s umíst ěním p ředzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Študáč v ulici Švédská 3, 
Olomouc v rozsahu 55 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Café Mahler na Horním 
nám., Olomouc v rozsahu 133 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Kosinova 7, 
Olomouc v rozsahu 12 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restaurace Casablanca na Dolním nám. 12, 
Olomouc v rozsahu 88 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Tratorie v ulici Tř. 
Svobody 24, Olomouc v rozsahu 86,48 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Captain Morgan v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc v rozsahu 38 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Rasputin v ulici Mlýnská 
4, Olomouc v rozsahu 76 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna - bar Garrigue v 
ulici Masarykova 11, Olomouc v rozsahu 12,5 m2 dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Garnet v ulici Lazecká 88, 
Olomouc v rozsahu 7,2 m2 dle bodu 9 důvodové zprávy 
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11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Hanácká restaurace na 
Dolním nám. 38, Olomouc v rozsahu 23,9 m2 dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Galerie Caesar na Horním 
nám., Olomouc v rozsahu 230,4 m2 dle bodu 11 důvodové zprávy 
 
13. souhlasí 
s provozní dobou předložených předzahrádek NE-ČT do 22.00 hod. a PÁ-SO do 24.00 hod.                    
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
27 Návrh na poskytnutí finan čních podpor z rozpo čtu statutárního 

města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený návrh na rozdělení veřejných finančních podpor z rozpočtu statutárního města 
Olomouce zdravotnickým subjektům pro rok 2005 
 
2. schvaluje 
rozdělení veřejných finančních podpor do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl 
T: 14.6.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
na jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných finančních podpor 
nad 50 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
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28 Návrh na poskytnutí ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Olomouce v oblasti bezbariérové úpravy 
objekt ů, které nejsou v majetku m ěsta a ve kterých jsou 
provozovány služby obyvatel ům města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený návrh rozdělení finančních podpor v oblasti bezbariérové úpravy objektů, které 
nejsou v majetku města a ve kterých jsou provozovány služby obyvatelům města 
 
2. schvaluje 
rozdělení veřejných finančních podpor do 50 tis. Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 26.4.2005 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
schválenými RMO dne 22.3.2005 
T: 31.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
29 Návrh na poskytnutí ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 

SmOl na sociální služby a humanitární pomoc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 26.4.2005 předložit ke chválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce, 
schválenými RMO dne 22.3.2005 
T: 31.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
30 Žádost Sdružení Podané ruce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zařadit žádost o veřejnou finanční podporu na opravy a technické zhodnocení objektu 
Sokolská 48 dle žádosti do návrhu plánu oprav SNO, a. s. pro rok 2006 
T: listopad 2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
31 Petice - Mate řská škola Olomouc, Herrmannova 1  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odeslat odpověď předkladatelům petice v souladu se závěrem důvodové zprávy 
T: 19.4.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit RMO smluvní podmínky na rozvoz stravy zajišťované samostatně právním 
subjektem 
T: 19.4.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
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32 Ceny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením  Ceny města Olomouce za rok 2004  osobnostem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 2004 dle usnesení č. 2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Zastupitelstvu města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit na poradu primátora scénář slavnostního předání Ceny města Olomouce 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
zpracovat medailonky osobností dle usnesení č. 2 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. ukládá 
tiskovému oddělení zveřejnit osobnosti dle usnesení č. 2 na internetu po schválení 
Zastupitelstvem města Olomouce 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
33 Čerpání rezervy - oživení centra  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
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34 Plavecký stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle návrhu řešení bodu A důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
kvalifikační podmínky dle návrhu řešení bodu B důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
35 Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přesunutím investiční akce „Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy“ na rok 2006 dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh o dalším postupu při realizaci investiční akce dle důvodové zprávy na jednání 
ZMO v červnu 2005 
T: 31.5.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
36 Soutěž o nejkrásn ější kv ětinovou výzdobu v Olomouci ( t řetí 

ročník )  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
soutěžní podmínky a složení hodnotící komise 
 
3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení soutěže a informovat KMČ 
T: 19.4.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
37 Změna obecn ě závazné vyhlášky statutárního m ěsta Olomouce 

č. 2/2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit nezávislé právní posouzení rozporů mezi stanoviskem OŽP MmOl a Krajským 
úřadem Olomouckého kraje, odboru správního a legislativního 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
38 Kontrola využití finan čních prost ředků poskytnutých z 

rozpo čtu SmOl v roce 2003 Charit ě Olomouc, Wurmova 5  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zabezpečit vrácení finanční částky dle bodu 2 závěru protokolu č. 1/2005 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
3. ukládá 
vedoucím odborů - garantům jednotlivých veřejných finančních podpor 
ihned zajistit při poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl roku 2005 naplnění 
podmínek smluvního vztahu 
T: 19.4.2005 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 29 
 
 
39 Informace o p ředložení zm ěny Jednacího a organiza čního řádu 

kontrolního výboru ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 30 
 
 
40 Příspěvek na opravu kaple v Topolanech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh řešení dle bodu  B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
41 Spolupráce s EIB  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu složení hodnotící komise veřejné zakázky 23-05 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
42 Dodatek smlouvy se SMV, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s Dodatkem č. 23 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, v platném znění se SMV, a. s. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Dodatek č. 23 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace, 
v platném znění se SMV, a. s. 
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4. ukládá 
náměstkovi primátora Martinu Novotnému předložit Dodatek č. 23 ke smlouvě o nájmu, 
provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace, v platném znění se SMV, a. s. 
Zastupitelstvu města Olomouce ke schváleni  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 33 
 
 
43 Výsledky hospoda ření za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 
b) v souladu s § 17, odst. 7 Zákona o státním rozpočtu č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s 
celoročním hospodařením města Olomouce v roce 2004, a to „bez výhrad“ 
 
3. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 26. 04. 2005 finanční 
vypořádání se státním rozpočtem a výsledky hospodaření za rok 2004 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 34 
 
 
44 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 
a) změny „Organizačního řádu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 6. 4. 2005 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35 
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45 Organiza ční záležitosti - uzav ření veřejnoprávní smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Blatec dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35.1 
 
 
46 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis movitého majetku ve výši 255.801,58 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
odpis oděvů ve výši 115.285,40 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
odpis pokutových bloků ve výši 5.000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
odpis počítačové sítě v pořizovací ceně ve výši 957.796,70 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4  
 
6. schvaluje 
odpis propagačního materiálu ve výši 11.352,24 Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 13.848,48 Kč dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
odpis dvou mobilních telefonů v pořizovací ceně 15.615,30 Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
9. schvaluje 
odpis výpočetní techniky v pořizovací ceně 5,441.167,39 Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
10. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 19.339,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
11. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 16.955,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 10 
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12. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.421,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.931,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
14. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 18.970,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 21.455,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 14 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 47.499,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 49.397,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 16 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 43.378,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 17 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 54.131,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 71.968,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 19 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 23.097,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 40.866,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 21 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 154.242,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 22 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 35.962,20 Kč  dle důvodové z právy bod č. 23 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 27.538,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 24 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 38.393,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 25 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 1,219.465,30 Kč dle důvodové zprávy bod č. 26 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 210.947,97 Kč dle důvodové zprávy bod č. 27 
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29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 1,083.836,20 Kč dle důvodové zprávy bod č. 28 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 27.756,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 29 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 706.976,26 Kč dle důvodové zprávy bod č. 30 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 152.600,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 31 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 41.608,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 32 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektu v pořizovací ceně 191.100,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 33  
 
35. ukládá 
předložit na jednání ZMO návrh prominutí pohledávek dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 36 
 
 
47 Plnění Akčního plánu Programového prohlášení za 4. čtvrtletí 

roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci o plnění Akčního plánu Programového prohlášení za 4. čtvrtletí roku 2004 
 
2. ukládá 
primátorovi města ve spolupráci s tiskovým oddělením dopracovat aktuální plnění Akčního 
plánu Programového prohlášení RMO 
T: 17.5.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. ukládá 
svolat pracovní jednání RMO na téma plnění Akčního plánu Programového prohlášení RMO 
T: 28.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 37 
 
 
48 Zahrani ční služební cesta do Štrasburku (9.-12.5.2005)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu a schvaluje účast na zahraniční služební cestě dle doplněné důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 39 
 
 
49 Odvod výt ěžku VHP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na zasedání Zastupitelstva města Olomouce návrh na poskytnutí finančního 
příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 40 
 
 
50 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rovnoměrné splátky u úvěru č. 924/03 - manželé Hinďošovi dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odklad splátek u úvěru č. 869/03 - BD Schweitzerova 386/54 dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
odklad splátek u úvěru č. 920/03 - manžele Bobkovi dle varianty A) důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
odklad splátek u půjčky č. 97/801 - Dvořákovi Václav a Libuše dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 41 
 
 
51 Fond rozvoje bydlení - 16. kolo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením výjimek dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím účelových úvěrů 16. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
4. ukládá 
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke 
schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
udělení výjimek z vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí účelových úvěrů z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 42 
 
 
52 Fond rozvoje bydlení - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením žádosti č. 61030/05 do tabulky žadatelů o poskytnutí účelových úvěrů 16. kola 
FRB 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 42.1 
 
 



 33

53 Návrh programu 16. ZMO, konaného dne  26.4.2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 16. zasedání ZMO, které se bude konat v úterý dne 26.4.2005 od 9.00 hodin 
v Regionálním centru Olomouc - sál Pegasus, Jeremenkova 40b, dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 43 
 
 
54 Zastupování SmOl na valných hromadách akciových 

spole čností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu: 
- SK Sigma Olomouc, a.s. 
- OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 
dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupců SmOl na nejbližší zasedání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kone čný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 

vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu: 45 
 
 
55 Delegování zástupc ů SmOl na členské sch ůze bytových 

družstev  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev: 
Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
navrhnout Ing. Martina Koubka jako zástupce SmOl do představenstva Bytového družstva 
Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupců SmOl (včetně náhradníků) 
na členské schůze bytových družstev a návrhu zástupce obce do představenstva Bytového 
družstva Olomouc, Jiráskova na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kone čný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu: 45.1 
 
 
56 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 47 
 
 
57 Ulice And ělská - dopravní propojení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem zpracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 48 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


