
 
USNESENÍ 

 

z 65. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19.4.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 19.4.2005 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 2, část 6 usnesení RMO ze dne 25.1.2005, týkající se možnosti koordinace parkování na 
pozemku dle důvodové zprávy bod II. A) 23) 
 
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. 446/1 orná půda o výměře 30 m2 a 
části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Slavonín předem určenému 
zájemci paní Ivaně Lutovské bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 69/9 louka o výměře 190 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Zoře Ježkové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 803/5 zahrada o výměře 380 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Libuši a Karlu 
Frölichovým dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 704/1 zast. pl. o výměře 48 m2 a parc. č. 
704/2 lesní půda o výměře 220 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc předem určenému 
zájemci paní Anně Valentové dle důvodové zprávy bod  I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 246 ost. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Marianně Černé bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)   
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6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 179 orná půda  o výměře 90 m2 a 
části pozemku parc. č. 1059/5  ost. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
předem určenému zájemci paní Dagmar Kadierové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 113 m2 v  
k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Stanislavu a Ludmile 
Šíblovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 504 m2 v     
k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Milanu Masarykovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 203 m2 v      
k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Blaženě Neoralové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 120 m2 v    
k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Liboru Ponížilovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 346 m2 a 
části pozemku parc. č. 900 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Jarmile Škobrtalovým dle důvodové 
zprávy bod  I. 11)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Jiřímu a Liběně 
Balabuchovým dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Jiřímu Šejdovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 300 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní  Marii Vacové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 14)   
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a 
výpůjčku objektu na pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Vladimíru a Petře Poláchovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 15)   
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 179 orná půda o výměře 464 m2 
a části pozemku parc. č. 1059/5 ost. pl.  o výměře 200 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Zdeňku Pluhaříkovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 1903/124 orná půda o výměře 848 m2, 
parc. č. 1903/123 orná půda o výměře 275 m2, parc. č. 1903/121 orná půda o výměře       
235 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci 
Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové zprávy bod I. 17)  
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18. 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 Maloobchodní 
prodej tisku s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 18)   
 
19. zveřejnění výpůjčky plakátovací plochy (5 x 2 m)  na pozemku parc. č. 76/3 ost. pl. o 
výměře 418 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc - ulice Jilemnického a 
plakátovací plochy (5 x 2 m)  na pozemku parc. č. 451/34  ost. pl.o výměře 4 703 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc - ulice Jánského předem určenému zájemci společnosti INZERTNÍ 
AGENTURA PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
20. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 746 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jaromírovi a Marcele 
Rothröckelovým dle důvodové zprávy bod I. 20)  
 
21. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům MUDr. Doc. Martinovi a 
MUDr. Vlastislavě Tichým dle důvodové zprávy bod I. 21)    
 
22. zveřejnění odprodeje části pozemku parc.č. 629/19 zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Libuši Lužné dle důvodové 
zprávy bod I. 22)   
 
23. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. 841/33 o výměře 457 m2 a parc. č. 841/127 o 
výměře 415 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci Mgr. Vladanu 
Běhalovi bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod I. 23)    
 
24. zveřejnění odprodeje objektu č.p. 326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 
5 s pozemkem parc. č. st. 275 zast.pl. o výměře 527m2, vše v k.ú. Olomouc-město formou 
výběrového řízení dle důvodové zprávy bod I. 24)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/2 zahrada o výměře 405 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu Janu Sadílkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1)  
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Marii Tesařové dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda  o výměře 193 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Anně Vodrážkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 3)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1940 ost. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu Petru Hofmeisterovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 284 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc panu Ing. Vlastimilu Konečnému bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
30. úplatný  pronájem 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 panu Zdeňku Grulichovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
 
 



 4 

31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/1 zahrada  o výměře 280 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům Martě a Josefu Holáskovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 190 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc paní Michaele Kloboučníkové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu Františku Faltýnkovi, Dis. bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 360 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Rudolfu a Milušce Juřenovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 10)  
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc paní Anně Bockové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 11)  
 
36. rozšíření subjektu na straně nájemce u úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  
255/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc o pana Antonína Hrbáčka 
dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2  v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Marku Schüllerovi bez  možnosti  prodeje  
alkoholických  nápojů dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu Vladislavu Milarovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
39. úplatný pronájem pozemků parc. č. 466/8 orná půda o výměře 3688 m2, parc. č. 500/13 
orná půda o výměře 4127 m2, parc. č. 498 orná půda o výměře 1099 m2 vše v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany, parc. č. 1863/21 orná půda o výměře 14101 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové zprávy bod 
II. A) 19)  
 
40. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1903/120 orná půda o výměře 630 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové zprávy bod 
II. A) 20)  
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 282 zastavěná plocha o výměře 6 m2, části 
pozemku parc. č. 938/25 ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 440/13 
ostatní plocha o výměře 71 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
42. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1857/106 orná půda o výměře 595 m2, parc. č. 
1857/107 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 1857/108 orná půda o výměře 531 m2, parc. 
č. 1857/109 orná půda o výměře 661 m2, parc. č. 1857/110 orná půda o výměře 747 m2   
vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy 
bod II. A) 22)  
 
43. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1676/8 orná půda o výměře 363 m2, parc. č. 1676/9 
orná půda o výměře 337 m2, parc. č. 1676/4 orná půda o výměře 1521 m2, parc. č.  1677/3 
ostatní plocha 34 m2 a části pozemku parc. č. 1677/5 orná půda o výměře 85 m2 vše v k. ú. 
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Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti P. M. System s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 23)  
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1922/5 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Liboru Stržínkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
45. úplatný pronájem pozemku parc.č. 1577 orná půda o výměře 1614 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu Ladislavu Jančíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 25)   
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 zastavěná plocha a nádvoří o výměře       
49 m2 v  k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Františku Wiedermannovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
47. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 704 zastavěná plocha a nádvoří o výměře        
95 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Ladislavu Bártovi dle důvodové zprávy bod II. 
A) 27)  
 
48. úplatné zřízení věcného břemene  obsahující právo uložení přípojky HV pro stavbu „TOL 
- Přípojka HV - areál MORAVEL“ na pozemku parc. č. 636/1 ost. pl. o výměře 1 497 m2  v    
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 28)  
 
49. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace a vodovodu 
na pozemcích parc. č. 265/386 ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 265/387 ost. pl. o výměře   
33 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Antonína a Jaroslavy 
Chaloupkových ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 
29)  
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 93/20 o výměře 4 222m2, parc. č. 123/1 o výměře 8 282 m2, parc. č. 
94/31 o výměře 4 774 m2, parc. č. 95/3 o výměře 3 206 m2 a parc. č. 124/9 o výměře           
2 402 m2, vše ost. pl. 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) 30)   
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování 
nadzemního vedení VN na pozemku parc.č. 1845/29 orná půda o výměře 4 663 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika,    
a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení VN na pozemcích 
parc. č.877/49 o výměře 353 m2, parc. č. 1944/1 o výměře 17 392 m2, parc. č. 780/1 o 
výměře 336 m2, parc. č. 1929/1 o výměře 34 102 m2, parc. č. 1935 o výměře 4 831 m2, vše 
ost. pl., parc. č. 779/1 orná půda o výměře 3 396m2 a parc. č. st.436/1 zast. pl. o výměře      
1 493m2 v k.ú. Holice ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s.  za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 33)  
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení parovodní přípojky  na 
pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 134 347 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 35)  
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54. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení a uložení telefonního 
kabelu na pozemcích parc. č. 451/17 o výměře 13 240 m2, parc. č. 451/21 o výměře              
1 902 m2, parc. č. 451/22 o výměře 5 575 m2 a parc. č. 451/23 o výměře 4 785 m2, vše ost. 
pl. v k.ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 36)   
 
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na 
pozemku parc. č. 755/134 orná půda o výměře 718 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 37)  
 
56. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/6 ost. pl. o výměře 546 m2 a části pozemku 
parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti LORIKA CZ s. r.o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 38)  
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístnění, provozování, údržby a 
opravy 1 kusu kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení na 
objektu k bydlení č.p. 736 na pozemku parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 830 m2 v k.ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravního podniku města 
Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 39)  
 
58. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 192/20 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu Liboru Venenymu a paní Andree Venenyové dle důvodové zprávy bod 
II. A) 40)   
 
59. úplatný pronájem garáže Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 12 m2  
MUDr. Leoši Hamplovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
60. úplatný pronájem: 
- garážového státní (garáž č. 8) Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti   
10,10 m2   Karlu Fialovi, 
 - garážového státní (garáž č. 12), Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti  
13,34 m2 Zdeňku Hanákovi, 
- stání v motogaráži  č. 3 Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 5,37 m2 
Rostislavu Vlachovi, 
- stání v motogaráži  č. 2 Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 5,37 m2 
Vladimíru Kočíbovi, 
- stání v motogaráži  č. 5 Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 5,37 m2 
Jaromíru Mikudíkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
61. úplatný pronájem garážového stání Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o 
velikosti 14,60 m2 Ing. Janu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
62. obálkovou metodu na výši nájemného mezi společností OL-TRADE, společnost s 
ručením omezeným, Olomouc a paní Miroslavou Bazgerovou na pronájem NP Žerotínovo 
náměstí č.o. 3 - 39,38 m2 při minimální výši nájemného 1.190,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4)  
 
63. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 139 m2 v k.ú. Hejčín paní 
Blaženě Kánské na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a při nájemném               
4,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
64. úplatný pronájem garážového stání o výměře 15 m2 v NP - Kmochova č.o. 19a panu 
Jiřímu Hanákovi na dobu neurčitou při sazbě nájemného 540,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6)  
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65. výpůjčku nebytových prostor o výměře 584,60 m2 nacházejících se v objektu č.p. 198 na 
pozemku parc.č. 1017 v k.ú. Nová Ulice s vchodem z ulice Škrétova č.o 2 Mateřské škole 
Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
66. úplatný pronájem NP v objektu bývalé výměníkové stanice  č.p. 291 na pozemku parc.č. 
st. 1653 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Kmochova č.o. 19a)  o výměře 
50 m2 panu Miroslavu Šavelovi dle důvodové zprávy bod II B 8)  
 
67. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 420/6 orná půda o výměře 200 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Josefa Coufala statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 5) 
 
68. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 11)  
 
69. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 841/122 ost. pl. o výměře 276 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci ČR - Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
70. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl. o výměře 42 108 m2 v k.ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti RESTA v. o. s. dle 
důvodové zprávy bod III. 28) 
 
71. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Maloobchodní prodej tisku s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod IV. 1) 
 
72. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614038/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava, dle 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
73. zařazení částky 57.166,40 Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2005 dle 
důvodové zprávy bod IV. 4) 
 
74. vykrytí částky ve výši 57.166,40 Kč z rezervy rozpočtu roku 2005, dle důvodové zprávy 
bod IV. 4) 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Ing. Jaroslava Somola o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu přes pozemek parc. č. 812/30 orná půda o výměře 21 678 m2 v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 719/2 zahrada v k.ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 31)  
 
2. společnosti K-STAV stavební a. s.  o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/35 orná 
půda o výměře 528 m2 a části pozemku parc. č. 735/24 orná půda o výměře 32 m2, vše v 
k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 34)   
 
3. manželů Stanislava a Olgy Putalových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 800/2 
ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nová Ulice a část pozemku  parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 
4,5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3) 
 
4. pana Františka Študenta o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1072 ost. pl. o výměře 
160 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5)   
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5. společnosti HOPR GROUP, a. s. o úplatný pronájem pozemku parc. č. 346/3 ost. pl. o 
výměře 6 514 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
6. pana Jiřího Suchánka o úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře      
176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
7. pana Jiřího Vykoukala o výpůjčku části pozemku parc. č. 579/1 o výměře 29 m2, částí 
parc. č. 541/1 o výměře 11 m2 a 68 m2, části parc. č. 580 o výměře 20 m2 a části parc. č. 
541/2 o výměře 38 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 18)  
  
8. společnosti LEVITUS, s. r. o. o úplatný pronájem objektu bez č.p. (objekt č. 2) s 
pozemkem  parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře 437 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 21) 
 
3. souhlasí 
1. se snížením nájemného u úplatného pronájmu pozemku parc.č. 154/3 zahrada o výměře 
401 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc paní Heleně Dočekalové na 3,-Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na pozemky parc. č. 1105/5 ostatní plocha o 
výměře 4653 m2, parc. č. 1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o 
výměře 92 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc s Českému kynologickým svazem - 
základní organizace 013,  Olomouc-Černovír do 31.8.2006 dle důvodové zprávy bod II. A) 
14)  
 
3. s podnájmem pozemků parc. č. 1505/1 orná půda o výměře 271887 m2, parc. č.  1568/1 
orná půda o výměře 90649 m2, parc. č. 1571 orná půda o výměře 25744 m2 a parc. č. 
1576/29 orná půda o výměře 18577 m2 vše v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou Zemědělskému družstvu Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
4. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní 
plocha o výměře 6 m2   v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Aloisi Seidlerovi z doby určité 
do 30.6.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod II. A) 
16)  
 
5. s instalací rozvodů a antény pro připojení k internetu prostřednictvím Moravské sítě na 
střeše objektů  Stiborova č.o. 2,4,6,8,10,12,14; Přichystalova č.o. 62 ,64 a Handkeho č.o. 1  
se sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/místo, doba nájmu neurčitá dle důvodové zprávy bod II. B) 
9) 
 
6. se sazbou nájmu 700,-, 300,-,250,- Kč/m2/rok v NP Tererovo nám. 3 dle důvodové zprávy 
bod II. B)10) 
 
7. s neuplatněním inflačního koeficientu na nájemném za rok 2004 v NP Horní náměstí 5 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11) 
 
8. s podnájmem pro Aleše Sekelu v NP Blažejské nám. 10 za podmínek stanovených v 
podnájemní smlouvě ze dne 14. 3. 2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 12)   
 
9. s poskytnutím slevy na nájmu ve výši 1.000,- Kč měsíčně z čistého měsíčního nájemného 
13.615,- Kč od 1. 1. 2005 v NP Horní náměstí 18 dle důvodové zprávy bod II. B) 13) 
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10. s odpočtem vložených investic ve výši 33.017,50 Kč z nájemného v NP Masarykova 21 
dle důvodové zprávy bod II.B)14) 
 
11. s odpuštěním čistého nájemného ve výši  230,- Kč  za období od 1.6.2004 do 31.3.2005 
v NP Přichystalova 70 dle důvodové zprávy bod II. B) 15) 
 
12. s podnájmem pozemků parc. č. st. 2138 zast. plocha o výměře 165 m2, parc. č. 827/12 
ost. plocha o výměře 316 m2, části pozemku parc. č. 451/6 ost. plocha o výměře 774 m2, 
části pozemku parc. č.  827/13  ost . plocha o výměře 504 m2 a části pozemku parc. č. 
1116/2 ost. plocha o výměře 161 m2, vše k.ú. Nová Ulice společnosti ÖMV Česká republika, 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 24) 
 
4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 3. 2005  čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 6 ve věci schválení 
úplatného pronájmu 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 důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 192/20 ost. pl. o 
výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Liborem Venenym a paní Andreou 
Venenyovou při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 40)   
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 875 zastavěná plocha o výměře  98 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc manželům Jindřichu a Vladimíře Kolovrátníkovým za kupní cenu ve výši  90 410,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 4.   
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 711 lesní pozemek o výměře 62 m2 v k.ú. Lošov, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Bohdana Juráně, pana Václava Juráně, pana Jiřího 
Juráně, pana Ing. Jana Juráně, paní Pavly Paláskové, paní Petry Kroupové, pana Ondřeje 
Juráně do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 14.  
 
4. odprodej pozemků parc. č. 425/9 ost. pl. o výměře 735 m2 a parc. č. 425/10 zahrada o 
výměře 120 m2, vše v k. ú. Nová Ulice Společenství vlastníků Mozartova 761/3, 762/5, 
Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj.  171 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 16) 
  
5. bezúplatný převod areálu Staroměstských kasáren - objektu  č. p. 582 s pozemkem parc. 
č. st. 719 zast. pl. o výměře 6 728 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 776 zast. pl. 
o výměře 329 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. 777   zast. pl. o výměře 139 m2, 
objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 778 zast. pl. o výměře 325 m2, objektu bez č. p. s 
pozemkem parc. č. st. 1819 zast. pl. o výměře 104 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. 
č. st. 1820 zast. pl. o výměře 60 m2, části pozemku parc. č. 78/2 ost. pl. o výměře 11 170 m2 
s příslušenstvím, vše v k.ú. Olomouc-město z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany  do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
6. bezúplatný převod majetku ve vlastnictví ČR - Správa vojenského bytového fondu do 
majetku statutárního města Olomouce dle upravené důvodové zprávy bod III. 23)  
 
7. odprodej pozemků parc. č. st. 2138 zast. plocha o výměře 165 m2, parc. č. 827/12 ost. 
plocha o výměře 316 m2, části pozemku parc. č. 451/6 ost. plocha o výměře 774 m2, části 
pozemku parc. č.  827/13  ost . plocha o výměře 504 m2 a části pozemku parc. č. 1116/2 ost. 
plocha o výměře 161 m2, vše k.ú. Nová Ulice společnosti ÖMV Česká republika, s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 2. 384 570,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 24)  
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8. odprodej  pozemku parc. č. st. 897 zast. pl. o výměře 111 m2 v k.ú. k.ú. Povel, obec 
Olomouc paní Mgr. Ivetě Žouželkové za kupní cenu ve výši 48 900,- Kč za podmínky 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 25)  
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 237/1 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc manželům Jaroslavu a Věře Frühaufovým za kupní cenu ve výši 90 850,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 26)  
 
10. odprodej pozemku parc. č. 611/8 zahrada o výměře 108 m2 v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Jiřímu Grecmanovi a paní Janě Rolencové za kupní cenu ve výši 33 380,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 27) 
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 233 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc manželům Karlovi a Zdence Blažkovým za kupní cenu ve výši    
10 300,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 29)  
 
12. výkup pozemku parc. č. 804/31 ost. pl. o výměře 1799 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, z vlastnictví společnosti Českých drah, a. s. do vlastnictví  statutárního města 
Olomouce  („plocha A“ - přednádraží) za kupní cenu ve výši 864.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod IV. 2) 
 
13. odprodej pozemků parc.č. 1505/1, 1576/29, 1584/68, vše v k. ú. Horka nad Moravou a 
pozemku parc. č. 1328/1 v k. ú. Hynkov formou dobrovolné veřejné dražby za podmínek 
důvodové zprávy bod III. 30) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti K-STAV stavební a. s.  o odprodej části pozemku parc. č. 735/35 orná 
půda o výměře 528 m2 a části pozemku parc. č. 735/24 orná půda o výměře 32 m2, vše v 
k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 34)   
 
2. žádosti paní Lucie Sedláčkové o odprodej části pozemku parc. č. 192/20 ost. pl. o výměře 
60 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 40)   
 
3. žádosti manželů Ladislava a Jitky Pavlíkových o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 
ost. pl. o výměře 230 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 1) 
 
4. žádosti pana Vladimíra Pospíšila  o odprodej pozemků parc.č. 916 louka o výměře 859 m2 
a parc.č. 967/1 zahrada o výměře 960 m2, vše v k.ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové 
zprávy bod III. 2) 
 
5. žádosti manželů Stanislava a Olgy Putalových o odprodej části pozemku parc. č. 800/2 
ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nová Ulice a část pozemku  parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 
4,5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III 3) 
 
6. žádosti pana Františka Študenta o odprodej části pozemku parc. č. 1072 ost. pl. o výměře 
160 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
7. žádosti pana Josefa Coufala o směnu části parc. č. 420/6 orná půda o výměře 200 m2 v 
k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Josefa Coufala za část pozemku parc. č. 
1072 ost. pl. o výměře 160 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5) 
 
 



 11

8. žádosti společnosti HOPR GROUP, a. s. o odprodej pozemku parc. č. 346/3 ost. pl. o 
výměře 6 514 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
9. žádosti pana Ing. Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové o směnu části pozemku parc. č. 66 
ost. pl. o výměře 3 130 m2 a pozemku parc. č. 68 zast. pl. o výměře 1 145 m2, vše v k.ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek 
parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. 
Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
10. žádosti pana Jiřího Suchánka o odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře     
176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
11. žádosti manželů Aloise a Dášy Korytarových o odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. 
o výměře 176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
12. žádosti manželů Vlastimila a Věry Müllerových o odprodej části pozemku parc. č. 1033 
ost. pl. o výměře 89 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
13. žádosti MUDr. Lucie Míčkové o směnu části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře       
50 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku 
parc. č. 509 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
14. žádosti manželů Ing. Břetislava a PhDr. Kamily Holáskových o odprodej části pozemku 
parc. č. 614 zahrada o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č. 2/95 ost. pl. o výměře      
140 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
15. žádosti Olomouc pana MUDr. Jaroslava Karhana o odprodej části pozemku parc.č. 2/95 
ost.  pl. o výměře 140 m2 a části pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře 120 m2, vše v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc III. 13.  
 
16. žádosti pana Ing. Ivana Hojgra, pana Ing. Jana Hojgra, pana Jiřího Hojgra, pana Viléma 
Hojgra, paní Zuzany Mařákové a paní Petry Skopalové o výkup objektu č.p. 4 s pozemkem 
parc. č. st. 8/2 zast. pl. o výměře 421 m2, objektu bez č.p.  s pozemkem parc. č. st.  7/2 zast. 
pl. o výměře 854 m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 969 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc z vlastnictví pana Ing. Ivana Hojgra, pana Ing. Jana Hojgra, pana Jiřího 
Hojgra, pana Viléma Hojgra, paní Zuzany Mařákové a paní Petry Skopalové do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 15) 
 
17. žádosti ČR - Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o odprodej pozemku parc. č. 841/122 
ost. pl. o výměře 276 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
18. žádosti pana Jiřího Vykoukala o odprodej části pozemku parc. č. 579/1 o výměře 29 m2, 
částí parc. č. 541/1 o výměře 11 m2 a 68 m2, části parc. č. 580 o výměře 20 m2 a části parc. 
č. 541/2 o výměře 38 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 18)  
 
19. žádosti paní MUDr. Petry Vařekové o směnu pozemků parc. č. 22/4 zahrada o výměře   
3 105 m2 a parc. č. 22/6 ost. pl. o výměře 1 479 m2, vše v k. ú. Lazce ve vlastnictví paní 
MUDr. Petry Vařekové za pozemek parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, části pozemku 
parc. č. 978/1 zahrada (dle GP parc. č. 978/3 o výměře 768 m2, parc. č. 978/4 o výměře    
650 m2, parc. č. 978/7 o výměře 589 m2, parc. č. 978/8 o výměře 269 m2), vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře 2 067 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 19)    
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20. žádosti společnosti EURO Enterprise s. r. o. o odprodej objektu bez č.p. (objekt č. 13) s 
pozemkem parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 395 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 20)  
 
21. žádosti manželů Davida a Radky Macháčkových, společnosti LEVITUS, s. r. o., 
společnosti 7 CLUB s. r. o.  a společnosti Agentura Rubico, s. r. o.  o odprodej objektu bez 
č.p. (objekt č. 2) s pozemkem  parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře 437 m2 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 21)   
 
22. žádosti ČR - Ministerstva obrany o výkup areálu Staroměstských kasáren - objektu  č. p. 
582 s pozemkem parc. č. st. 719 zast. pl. o výměře 6 728 m2, objektu bez č. p. s pozemkem 
parc. č. st. 776 zast. pl. o výměře 329 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. 777   zast. 
pl. o výměře 139 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 778 zast. pl. o výměře       
325 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 1819 zast. pl. o výměře 104 m2, objektu 
bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 1820 zast. pl. o výměře 60 m2, části pozemku parc. č. 78/2 
ost. pl. o výměře 11 170 m2 s příslušenstvím, vše v k.ú. Olomouc-město z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany  do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši       
69.243 830,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22) 
 
23. žádosti paní Mgr. Ivety Žouželkové o odprodej části pozemku parc. č. 451/47 ost. pl. o 
výměře 54 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 25) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 16.3.2004, čís. spis. seznamu 6 bod 35 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů MUDr. Doc. Martina a MUDr. Vlastislavy Tichým o odprodej části pozemku parc. č. 
629/19 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
I. 21)   
 
2. část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1, bod 62 ve věci subjektu na 
straně kupujícího pozemku parc. č. 841/33 ost. pl. o výměře 428 m2, části pozemku parc. č. 
841/37 ost. pl. o výměře 29 m2 a o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o 
výměře 397 m2, vše v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod I. 23)   
 
3. usnesení ZMO ze dne 19.12.2002 čís. spis. seznamu 3.1 bod 18 ve věci schválení výkupu 
části pozemku parc. č.  804/3 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - 
České dráhy s. p. do vlastnictví statutárního města Olomouce ( „plocha A“ - přednádraží) za 
kupní cenu ve výši 903 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
8. ukládá 
podepsat dohodu o uznání dluhu dle důvodové zprávy IV. 5) 
T: 3.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
9. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu bod III. 30) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodate k 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  dle důvodové zprávy body č.  4, 5 
a 6 .  
2. dohodu o změně obsahu věcného břemene dle bodu č. 7 důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření  budoucí kupní smlouvy  dle důvodové zprávy bod č. 3. 
2. uzavření  kupní smlouvy  dle důvodové zprávy bod č. 8. 
3. uzavření směnné smlouvy dle dodatku k důvodové zprávě bod. č. 9 
 
4. revokuje 
1. část svého usnesení  č. 3 bod DZ č. 33 ze dne 15. 2. 2005 doporučuje ZMO schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky parc. č. 910/29 o výměře 9851 m2 - orná půda 
a p. č. 782/7 o výměře 431 m2 - orná půda, vše vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, katastrálním pracovištěm Olomouc na listu vlastnictví číslo 1059 katastrálního území 
Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Zemánkové Jiřiny a Zemánka Břetislava do 
vlastnictví statutárního města Olomouc za cenu 2.619.840,- Kč dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
2. část svého usnesení  č. 3 bod DZ č. 11 ze dne 15. 2. 2005 a doporučuje ZMO schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 782/9 o výměře 753 m2 - orná půda, 
vedený Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Olomouc na listu 
vlastnictví číslo 824 katastrálního území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Oldřicha 
Milera, Miroslava Milera, Milána Milera a Tomáše Kláska do vlastnictví statutárního města 
Olomouc za cenu 800 Kč/m 2  dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Návrh souboru zm ěn č. XII ÚPnSÚ Olomouc - dopracování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh souboru změn č. XII/5,6,12,15 ÚPnSÚ Olomouc dle 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/5,6,12,15 ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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Bod programu: 3 
 
 
5 Informa ční a orienta ční systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nový grafický návrh informačních značek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo č. 11-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 
2. 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: 5 
 
 
7 Veřejná zakázka 27-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo č. 27-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 
2. 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: 5.1 
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8 Veřejná zakázka 12-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 12-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 
2. 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: 5.2 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Bezbariérové úpravy 
komunikací“ archivní číslo 9-05 dle upravené důvodové zprávy 
 
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: 5.4 
 
 
10 Veřejná zakázka 10-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, kteří nesplnili 
kvalifikaci pro veřejnou zakázku „“Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Heyrovského“ archivní 
10-05 dle důvodové zprávy 
 
3. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
školní jídelny při ZŠ Heyrovského“ archivní 10-05 uchazeči s ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou dle důvodové zprávy 
 
 



 16

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5.5 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 29-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Nákup 3 ks 
nízkopodlažních tramvají“ archivní číslo 29-05 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. uzavření mandátní smlouvy se společností RTS, a.s. na provedení zadávacího řízení za 
smluvní odměnu do 150 tis. Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.6 
 
 
12 ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření Smlouvy č. 00702104 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 
 
3. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu č. 00702104 o podpoře 
T: 3.5.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
13 ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se záměrem poskytování půjček na připojování kanalizačních přípojek včetně nutných 
stavebních úprav objektů dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
rozpracovat návrh na poskytování půjček na připojování kanalizačních přípojek včetně 
nutných stavebních úprav objektů dle důvodové zprávy  
T: 17.5.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí ekonomického odboru 
vedoucí odboru investic 

 
4. ukládá 
prověřit možnost úpravy čerpání FRB o půjčky na připojování kanalizačních přípojek 
T: 17.5.2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7.1 
 
 
14 Bezbariérová  Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upraveného bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
15 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. Za Vodojemem 2, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 14, s Vandrovcem Jiřím dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
2. Palackého 8, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 13, s Víchovou Monikou dle důvodové zprávy bod 
1b) 
3. Topolová 4, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 34, s Kvapilem Petrem dle důvodové zprávy bod 1c) 
4. Topolová 2, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 2, s Hegerem Martinem dle důvodové zprávy bod 1d) 
5. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+2, č.b.27, se Sušarskou Alžbětou dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
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6. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 17, s Balážovou Zdeňkou dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
7. Černá cesta 2, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 3, s Raškovou Zdeňkou dle důvodové zprávy bod 
2c) 
8. Vojanova 16, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 14, s Trnavskou Karolínou dle důvodové zprávy bod 
2d) 
9. Schweitzerova 77, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 2, s Langem Rudolfem dle důvodové zprávy 
bod 3) 
10. Ostružnická 40, Olomouc, vel.1+2, č.b. 3, s Všetičkou Zdeňkem dle důvodové zprávy bod 
4) 
11. Foerstrova 17, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 52 s Tuškovou Martou dle důvodové zprávy bod 
11) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Martošová Barbora, Jiráskova 10C, Olomouc 
Novotný Jaroslav a Andrea, Vojanova 16, Olomouc 
Slouka Pavel a Jana, Skupova 13, Olomouc 
Chladnuchová Jana a Jan, U Letiště 2, Olomouc 
Pacholíková Hana a Pavel, U Letiště 2, Olomouc 
Zapp Zdeněk, Foerstrova 1, Olomouc 
Hauerová Alena, U Letiště 2, Olomouc 
Fešarová Lenka, Dolní nám. 7, Olomouc 
Trnka Miroslav a Nebylicyna Inna, Dolní nám. 7, Olomouc 
Ing. Mička Ivan, Dolní nám. 7, Olomouc 
Zavřelová Markéta, Dolní nám. 7, Olomouc 
Zlámal Jiří a Irena, Černá cesta 33, Olomouc 
Fatrdla Jan a Monika, Zikova 13, Olomouc 
Palová Anna, Černá cesta 13, Olomouc 
Kutinová Jitka, Černá cesta 7, Olomouc 
Spurná Gabriela, Foerstrova 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Gončárová Jiřina, Nešporova 15, Olomouc 
Pacáková Dana a Tolstov Ilja, U Letiště 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5b) 
      c) 1/2 roku s nájemcem:   
Novotná Dana, Černá cesta 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5c) 
 
2. s rozšířením a převodem nájemních smluv vojenských bytů v souvislosti s prodejem 
domů: 
Čevela Jindřich Ing., Stiborova 26, Ol. o manželku Věru Čevelovou. 
Dítě Petr Mgr., Rožňavská 1, Ol. na bývalou manželku Jelenu Dítětovou. 
Dostál Milan, Rožňavská 3, Ol. o manželku Renatu Dostálovou. 
Douba Jiří, Zikova 15, Ol. o manželku Mgr. Olgu Doubovou. 
Dušek Miroslav a Marie, Vojanova 20, Ol., přechod nájmu po úmrtí původního nájemce 
Drozda Zdeňka. 
Fedoročko Michal, Černá cesta 4, Ol. o družku Hedviku Petrovou. 
Grepl Jaroslav Ing., Rožňavská 12, Ol.  o manželku Mgr. Jiřinu Greplovou. 
Hlaváč Roman, Zikova 15, Ol. o manželku Hlaváčovou Ilonu. 
Janalík Julius, Rožňavská 14, Ol. o manželku Karlu Janalíkovou 
Kašpír Lubomír, Rožňavská 12, Ol. na bývalou manželku Vladimíru Hrabalovou a jejího 
současného manžela Josefa Hrabala.  
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Komárek Pavel, Trnkova 20, Ol o manželku Helenu Komárkovou. 
Kopecký Pavel, Zikova 15, Ol.  o manželku Mgr. Ilonu Kopeckou. 
Kořínek Josef, Vojanova 16, Ol. o manželku Martu Kořínkovou. 
Kresová Věra, I.P.Pavlova 36, Ol. na bývalého manžela Stanislava Kresu. 
Ludva Roman, Zikova 15, Ol.  o manželku Kateřinu Ludvovou. 
Mazuráková Marie, Černá cesta 2, Ol.  o dceru Pavlu Mazurákovou. 
Neckář Karel, Ing., Rožňavská 12, Ol. o manželku Mgr. Lenku Neckářovou, Rožňavská 12, 
Ol. 
Obereignerová Alena, Družební 13, Ol.  o manžela PhDr. Radko Obereignerů. 
Pastorek Jiří, Zikova 17, Ol.  o manželku Věru Pastorkovou. 
Pelíšek Přemysl, Černá cesta 2, Ol. o manželku Františku Pelíškovou. 
Pilc Jan, Rožňavská 12, Ol.  o manželku Vladimíru Pilcovou. 
Rulíšek Vladislav Ing., Rožňavská 12, Ol. o  manželku PhDr. Irenu Rulíškovou. 
Sitek Ivo, Trnkova 20, Ol. o manželku Dagmar Sitkovou. 
Slanina Rudolf Ing., Zikova 15, Ol. o manželku Vladimíru Slaninovou. 
Smolinka Antonín Ing., Rožňavská 12, Ol. o manželku Vieru Smolinkovou. 
Spurná Terézia, Zikova 17, Ol. o manžela Františka Spurného. 
Špunda Jiří, Stiborova 14, Ol. o manželku Jarmilu Špundovou. 
Tomík Peter Ing., Rožňavská 12, Ol. o manželku Marii Tomíkovou. 
Vávra Vratislav, Stiborova 14, Ol. o manželku Ludmilu Vávrovou. 
Vysloužilová Libuše, Vojanova 18, Ol. na manželku Libuši Vysloužilovou po úmrtí Vysloužila 
Jaromíra. 
Zemčák Jaroslav, Vojanova 16, Ol.  o manželku Josefu Zemčákovou. 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městské byty po výměně: 
Marie Čubrdová, Černá cesta 29, Olomouc, 2+1 
Jiří Lakomý a Markéta, Skupova 3, Olomouc, 3+1  
Robert Hajda a Helena, Černá cesta 23, Olomouc, 3+1 
Jiří Pallós a Ludmila,Mgr., Synkova 11, Olomouc,1+1 
Zdeněk Pospíšil a Jarmila, Synkova 11, Olomouc, 2+1 
dle důvodové zprávy bod 7)    
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu na 1 rok s nájemci: 
Zdeněk a Anna Matuškovi,Černá cesta 7, Olomouc 
Zdenka Vymazalová, Řezáčova 20, Olomouc   
Zdenka Hynštová, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
5. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt  Družební 9, Olomouc, František Vlček a Marie o syna Petra Vlčka 
na byt  nám. Terera 2, Olomouc  Jana Burďáková o dceru Lucii Burďákovou  
na byt Družební 15, Olomouc Marie Pundyová o vnučku Magdalenu Korytářovou 
dle důvodové zprávy bod  9) 
 
6.  se změnou nájemce:   
Jan Čada, nám. Terera 2 , Olomouc - dříve rodiče Augustin a Věra Čadovi 
Elena Bokij, Černá cesta 43, Olomouc - dříve rodiče Alexandr a Olga Bokij 
Jakub Lebl, Foerstrova 17, Olomouc - dříve babička Marie Leblová  
Michal a Kateřina Kratochvilovi, Skupova 5, Olomouc - dříve rodiče Josef a Vladimíra 
Slavíkovi  
Tomáš Berka, Vojanova 4, Olomouc - dříve rodiče Rudolf a Dagmar Sedláčkovi 
Miroslav Novák, I.P.Pavlova 42, Olomouc - dříve matka Drahomíra Nováková 
Michal Škrabiš, Řezáčova 6, Olomouc - dříve matka Zdeňka Škrabišová 
dle důvodové zprávy bod 10 a....g)   
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9 
 
16 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupující dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2, 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10 
 
 
17 Zůstatkové byty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část svého usnesení ze dne 6. 10. 1998, bod 5a), majetkoprávní záležitosti, ve věci prodeje 
bytů po fyzickém předání domu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
obecný postup prodeje nemovitostí, které byly schváleny do prodeje podle obecně závazné 
vyhlášky města č. 13/1997, ve znění vyhlášky č. 14/1998 a č. 8/2000, a obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2000, dle varianty A) důvodové zprávy, a to za předpokladu, že zastupitelstvo 
města zruší obecně závaznou vyhlášku města č. 13/1997, ve znění vyhlášky č. 14/1998 a č. 
8/2000 a obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2000 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10.1 
 
 
18 Vyhodnocení prodeje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10.2 
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19 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle důvodové zprávy - část A 
 
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 dotace nad     
50 tis. Kč) 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
20 Smluvní podmínky rozvozu stravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
řediteli ZŠ Nedvědova zajistit rozvoz stravy prostřednictvím odboru školství MmOl 
 
3. ukládá 
ihned informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
21 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací -  škol za rok 

2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2004 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací - škol na rok 2005 dle důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
předložit RMO návrh na opatření využívání provozních finančních  prostředků na základních 
školách poskytovaných z rozpočtu zřizovatele 
T: 17.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
22 Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2005 - 

výsledky dota čního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - 
PARTNERSTVÍ na rok 2005 
 
3. schvaluje 
žádost o provedení rozpočtové změny dle 5 bodu  důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
s realizátory dílčích projektů Programu prevence kriminality-PARTNERSTVÍ na rok 2005 
T: 17.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
v případě finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu postupovat dle „Zásad 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Strategie 
prevence kriminality na místní úrovni v roce 2005“ a to ihned po obdržení dotace 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
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23 Informa ční centrum Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci vybudování  IC na Sv. Kopečku dle varianty 1) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat RMO o organizačním a technickém zabezpečení schválené varianty 1) 
vybudování IC na Sv. Kopečku 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
realizovat vybudování IC na Sv. Kopečku dle varianty 1) a podniknout veškeré nezbytné 
kroky 
T: 28.6.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
24 Dodatek ke smlouv ě s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s. 
T: 3.5.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
25 Souhlas s umíst ěním p ředzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR - HERNA v ulici 
Lazecká 55, Olomouc, v rozsahu 4,14 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy      
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace Drápal v ulici 
tř. Svobody, Olomouc, v rozsahu 18 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy      
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace EURO v ulici 
Masarykova 13, Olomouc, v rozsahu 15 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy      
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bufet NA RŮŽKU v ulici tř. 
17. listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 30 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy      
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na Dolním 
náměstí 14, Olomouc, v rozsahu 293,76 m2dle bodu 5 důvodové zprávy      
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST v 
ulici Jánského č.8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy      
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIZZERIE v ulici 
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy      
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici Riegrova 6, 
Olomouc, v rozsahu 63,9 m2 dle bodu 8 upravené důvodové zprávy      
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace 
McDONALD‘S na Horním náměstí 2, Olomouc, v rozsahu 38 m2 dle bodu 9 důvodové 
zprávy      
 
11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna MOSER v ulici 
Masarykova 36, Olomouc, v rozsahu 10 m2 dle bodu 10 důvodové zprávy      
 
12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici 
Dlouhá 54A, Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 dle bodu 11 důvodové zprávy      
 
13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení OPERA na Horním 
náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 dle bodu 12 důvodové zprávy      
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14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ v 
ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 10 m2 dle bodu 13 důvodové zprávy      
 
15. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace 
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 dle bodu 14 důvodové zprávy                
 
16. 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: 17 
 
 
26 RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
27 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění firem dle upravené přílohy č. 1 v průmyslové zóně Šlechtitelů 
 
3. schvaluje 
postup zajištění technického koridoru dle části 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zahájit jednání s vybranými firmami ve věci dalšího postupu 
T: 17.5.2005 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
5. ukládá 
zahájit přípravu technického koridoru 
T: 17.5.2005 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
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28 Výroční zprávy p říspěvkových organizací za rok 2004 -  

Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
projednat finanční vypořádání příspěvkových organizací a výši účetních odpisů 
příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2004 v ekonomické komisi a předložit 
RMO se stanoviskem ekonomické komise 
T: 17.5.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
29 Výroční zprávy p říspěvkových organizací za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž 
statutární město Olomouc plní funkci zřizovatele 
 
2. bere na v ědomí 
výši mimořádných odměn za rok 2004 pro ředitele příspěvkových organizací dle upravené 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
výši mimořádné odměny za rok 2004 pro ředitele příspěvkových organizací  
 
4. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2006 výroční zprávy o činnosti organizací za 
rok 2005 
T: duben 2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2006 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: březen 2006 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Bod programu: 21.1 
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30 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce s účinností od  
1.5.2005 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22 
 
 
31 Komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
a) členy sportovní komise RMO na vlastní žádost dle upravené důvodové zprávy 
b) členy KMČ na vlastní žádost dle upravené důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
a) členy sportovní komise RMO dle upravené důvodové zprávy 
b) členy KMČ dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 23 
 
 
32 Žádosti o poskytnutí ve řejné finan ční podpory - malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů č. 1 - 9 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí veřejné finanční podpory pro Vojenskou nemocnici Olomouc dle bodu č. 8) 
upravené důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit ZMO žádost Vojenské nemocnice Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 24 
 
 
33 Povolení vjezdu do PZ, bezplatná parkovací karta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 25 
 
 
34 Žádost Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1) dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
35 ZOO Olomouc - výb ěh pro rysy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci investiční akce „Volný výběh pro rysy“ z prostředků příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada Olomouc 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
36 Petice - dopravní zna čení ul. Lazecká  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 3.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
37 Hanácká svatba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací akce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
38 Zahrani ční služební cesta - Toskánsko kv ěten 2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 30 
 
 
 
 



 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 


