
 
USNESENÍ 

 

z 68. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 3.5.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 3.5.2005 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 26, část 3 usnesení RMO ze dne 5.10.2004, týkající se Plaveckého stadionu - koncepce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Rozpracování usnesení a diskuse z 16. zasedání ZMO , 

konaného dne 26.4.2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 10, části 2 usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh zadání souboru změn č. XIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XIII 
ÚPnSÚ Olomouc  (T: 21.6.2005) 
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 11, části 4a) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T: září 2005) 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
 
 
 
 



 2 

 
3. ukládá 
k bodu 11, části 4b) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného souboru změn č. XII 
ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO (T: září 2005) 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 11, části 4c) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o vyhlášení závazné 
části územního plánu spolu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. XII dotčeným 
orgánům státní správy (T: září 2005) 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 26.4.2005 - 12 Souborné stanovisko pro návrh změn č. 
XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc  (T: 
21.6.2005) 
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
k bodu 14, části 4) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 
7 s Mateřskou školou Olomouc, Rooseveltova 101; Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101: 
- informovat ředitelku Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 a ředitelku Mateřské školy 
Olomouc, Rooseveltova 101 o přijatém usnesení (T: ihned) 
T: 17.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
k bodu 14, části 6 usnesení ZMO z 26.4.2005 - Sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 
s Mateřskou školou Olomouc, Rooseveltova 101; Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské 
školy Olomouc, Rooseveltova 101: 
- podepsat Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 (T: 
21.6.2005) 
T: 17.5.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
k bodu 14, části 7) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 
7 s Mateřskou školou Olomouc, Rooseveltova 101; Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101: 
- realizovat veškeré náležitosti související s přijatým usnesením (T: 21.6.2005) 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
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9. ukládá 
k podnětu z diskuse  ze ZMO 26.4.2005: 
- předložit informaci o tom, jakým způsobem bylo provedeno šetření stávajícího stavu 27 ŠJ 
a vývařoven na území města Olomouce 
T: 31.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k podnětu z diskuse ze ZMO 26.4.2005: 
- předložit členům ZMO průběžnou informaci o všech protipovodňových opatřeních na území 
města Olomouce 
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. ukládá 
k diskusnímu vystoupení na ZMO 26.4.2005: 
- písemně reagovat na diskusní příspěvek p. Jiřího Skopala, týkajícího se některých částí 
bodu programu ZMO č. 13 „OZV o závazné části ÚPnSÚ Olomouc“, dle přílohy č.1  
T: 17.5.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1.1 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 46/1 zahrada  o výměře 200 m2     
v k. ú. Droždín, obec Olomouc předem určenému zájemci  paní Haně Dočkalové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1051/1 ost. pl. o výměře 40 m2      
v   k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Davidovi a 
Renátě Kalvachovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 louka o výměře 380 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jiřině a Miroslavu 
Indrákovým dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 54 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 61 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 129 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 195 m2, vše orná půda  v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci paní Terezii Bodišové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 louka o výměře 364 m2 a 
pozemku parc. č. 835 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
předem určenému zájemci paní Ivě Kirchnerové dle důvodové zprávy bod I. 5)  
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6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 110 m2       
v  k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Mgr. Ivetě a Mgr. 
Josefu Nedozrálovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 60 m2, části 
pozemku parc. č 1651/2 o výměře 70 m2, části pozemku  parc. č. 1651/3 o výměře 142 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 168 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Mikuláši Hamimu bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č 1651/4 o výměře 199 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Jiřímu Filípkovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 199 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci paní Vlastě Smyslilové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 199 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci paní Márii Dvorské bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 10)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 195 m2, vše orná půda  v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Vlastimilu Smyslilovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  1651/1 o výměře 54 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 60 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 129 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 157 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Petru Tichému bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 195 m2, vše orná půda  v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Janu Pikuljakovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 13)   
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Zoltanu Garajovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 14)  
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15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 56 m2, části 
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 133 m2 a 
části pozemku parc. č. 1651/4 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Stanislavu Culkovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 15)  
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 447/1 o výměře 105 m2 a části 
pozemku parc. č. 446/1 o výměře 178 m2, vše orná půda  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
předem určeným zájemcům manželům Marii a PhDr. Dušanu Žváčkovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku  parc. č. 150/2  ostatní  plocha o   výměře  
2 m2  v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům 
Josefu a Naděždě Kratochvílovým dle důvodové zprávy bod I. 17)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č.  861/1  ostatní  plocha  o  výměře 
3 m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Liboru Kalábovi dle 
důvodové zprávy bod I. 18)  
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 433/1 orná půda o výměře 643 m2 v  
k. ú. Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Prof. Ing. Františku Kobzovi 
CSc.  dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/16 o výměře 102 m2  v k. ú. 
Lazce předem určenému zájemci panu Vlastimilu Staňkovi dle důvodové zprávy bod I. 20)   
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 21/16 o výměře 98 m2  v k. ú. 
Lazce předem určenému zájemci paní Janě Konečné dle důvodové zprávy bod I. 21)   
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 364/9 o výměře 60 m2 v k. ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci paní Magdě Zbraňkové dle důvodové zprávy bod I. 
22)   
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 60 m2 v k. ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci paní Ireně Gáborové dle důvodové zprávy bod I. 23)    
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 378/8 o výměře 106 m2 v k. ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci paní Marii Kráčmarové dle důvodové zprávy bod I. 24)  
 
25. zveřejnění bezúplatného převodu objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1086 
zast. pl., objektu č.p. 900 obč. vyb. na pozemku parc.č.st. 1087 zast. pl., objektu bez čp/če 
obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1088 zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku 
parc.č.st. 1089 zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1090 zast. pl., 
pozemků parc.č.st. 1086 zast. pl. o výměře 462 m2, parc.č.st. 1087 zast. pl. o výměře       
508 m2, parc.č.st. 1088 zast. pl. o výměře 492 m2, parc.č.st. 1089 zast. pl. o  výměře 524 
m2, parc.č.st. 1090 zast. pl. o výměře 525 m2, parc.č. 544 ost. pl. o výměře 9 562 m2, vše v 
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči a Speciální 
základní školy pro žáky s vadami řeči, Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského 17 
dle důvodové zprávy bod I. 25)  
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26. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor -o výměře 208 m2 v objektu č.p. 101 
(MŠ  Lužická 7 - přízemí) nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 565 zast. pl. a části 
pozemku parc. č. 350/33 ost. pl.  o výměře 1500 m2  vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
předem určenému zájemci Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ  Olomouc dle důvodové zprávy bod 
I. 26)  
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 319/12 
ost. pl. o výměře 84 m2  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému 
zájemci společnosti TOI TOI, sanitární systémy s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 27)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře   
200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2)  
 
29. úplatný pronájem pozemků parc. č. 62 trvalý travní porost o výměře 27 m2, parc. č. 63/1 
trvalý travní porost o výměře 201 m2 a parc. č. 63/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
21 m2 vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc panu Tomáši Řezníčkovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 205/1 ostatní plocha o výměře 15 m2   v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům Věře a Antonínu Korbelovým dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 137 234 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) 6)   
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení optického kabelu 
na pozemcích parc. č. 645/2 ost. pl. o výměře 2 406 m2, parc.č. 634/2 ost. pl. o výměře        
7 305 m2, parc. č. 634/14 ost. pl. o výměře 2 649 m2 a parc. č. 645/5 ost. pl. o výměře 1 610 
m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, 
a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8)   
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na 
pozemcích parc. č. 81/6 zahrada o výměře  1 378 m2 a parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře     
16 842 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ 
TELECOM, a. s.  za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 1941/1 ost. pl. o výměře 8 723 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) 11)   
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 132 m2 v k.ú. Hejčín paní 
Ludmile Šrammové na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a při nájemném          
4,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 14)    
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9 o výměře 123 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Zdeňku a Ing. Andree Wagnerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
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37. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na 
pozemcích parc. č. 456 ost. pl. o výměře 492 m2, parc. č. 465/1 louka o výměře 668 m2, 
parc. č. 786/1 louka o výměře 7 146 m2, parc. č. 786/4 ost. pl. o výměře 93 m2, parc. č. 
723/8 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 723/7 orná půda o výměře 47 m2, parc. č. 723/6 
orná půda o výměře 18 m2, parc. č. 525/2 zahrada o výměře 99 m2, parc. č. 531 ost. pl. o 
výměře 62 m2, parc. č. 778/1 ost. pl. o výměře 4 669 m2, parc. č. 590 zast. pl. o výměře   
133 m2, parc. č. 612 ost. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 755/1 ost. pl. o výměře 13 499 m2, 
parc č. 780/1 ost. pl. o výměře 3 084 m2, parc. č. 787/3 ost. pl. o výměře 160 m2, parc. č. 
721 orná půda o výměře 4 294 m2, parc. č. 755/134 orná půda o výměře 718 m2, vše v k.ú. 
Chomoutov, obec Olomouce ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 16)  
 
38. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 15 - 15,60 m2 manželům 
Petře a Daliborovi Benovým dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
39. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 14 - 26,90 m2 panu          
Ing. Petru Procházkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
40. úplatný pronájem NP - Dolní náměstí č.o. 38 - 29,7 m2 Junáku - Svaz skautů a skautek 
ČR, 3. Středisko se sídlem Holická 31/19, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
41. úplatný pronájem objektu bez č.p. na pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl. v k.ú. Neředín 
společnosti HELIWORK CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
42. úplatný pronájem NP Masarykova č. 19, bytová prodejna, 95,29 m2 panu Ing. Bienovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
43. úplatný pronájem volného parkovacího místa č.9 o výměře 18,90 m2 v domě DPS 
Peškova 1 paní Sylvě Králové dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
44. úplatný pronájem části interiéru podzemního parkoviště  umístěného na pozemcích 
parc.č. 428/5 ostatní plocha, parc.č. 428/3 ostatní plocha, parc.č. 832/4 ostatní plocha, 
parc.č. 858/7 ostatní plocha, parc.č. 858/18 ostatní plocha, parc.č. 920 trvalý travní porost, 
parc.č. 921 trvalý travní porost, parc.č. 938/1 ostatní plocha a parc. č. 1026 ostatní plocha 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti two brothers  s. r. o. při nájemném ve výši 
9000,-Kč/city light vitrína/rok dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
45. odprodej VTL plynovodu k  Regulační stanici Chválkovice Severomoravské plynárenské, 
a. s.  Ostrava, dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti A.R.T. 247 s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 526/1 ostatní 
plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Neředín,  části pozemku parc. č. 536/1 ostatní plocha o výměře 
5 m2, části pozemku parc. č. 536/9  ostatní plocha o výměře 5  m2 a části pozemku parc. č. 
385/7 zahrada  o výměře 5 m2 vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 
A) 3)  
 
2. společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo umístění jednoduchých patkovaných telefonních stožárů a natažení samonosného 
telefonního kabelu na pozemcích parc. č. 22/11 o výměře 187 m2, parc. č. 22/14 o výměře    
5 729 m2, parc. č. 22/16 o výměře 2 713 m2, parc. č. 22/17 o výměře 3 163 m2, vše ost. pl.,  
vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
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3. manželů Rostislava a Cornelie Žákových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 978/1 
zahrada o výměře 780 m2 a části pozemku parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 220 m2, vše       
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
4. pana Karla Marka  o úplatný pronájem pozemků parc. č. 174/5   ost. pl. o výměře 489 m2 
a parc. č. 139/36 ost. pl. o výměře 803 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
5. manželů Ing. Jiřího a Yvetty Stupňánkových, manželů Přemysla a Lenky Pavlových, 
manželů Ing. Horymíra a Anny Svobodových, manželů Ing. Františka a Bedřišky Kafkových a 
manželů Ing. Petra a Mgr. Dagmar Krylových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
249/3 trvalý travní porost o výměře 350 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 13)    
 
6. pana Milana Balcara, pana Ing. Karla Stolára a paní Ing. Anny Střechové o úplatný 
pronájem volného parkovacího místa č.9 o výměře 18,90 m2 v domě DPS Peškova 1 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
7. pana Jana Fichny o úplatný pronájem nebytových prostor o výměře 51 m2 a 158 m2         
v objektu č. p. 404 na pozemku parc. č. st. 382 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc (Riegrova 5) dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
3. souhlasí 
1. s umístěním stavby na části pozemku parc. č. 93/91 ostatní plocha  o výměře 18 m2 v     
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc Lidovému  bytovému družstvu v Olomouci, za 
podmínky, že vydlážděná plocha o výměře 8 m2 umístěná při vjezdu do dvorního traktu 
nebude sloužit jako trvalé stání pro kontejnery,  bude užívána pouze pro ulehčení 
manipulace při jejich vyvážení, jako plocha pro trvalé stání kontejnerů bude užívána plocha o 
výměře 10 m2 umístěná podél chodníku dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
2. s podnájmem části pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 336 m2, části parc. č. 235/25 
orná půda o výměře 1 220 m2 a části parc. č. 235/23 orná půda o výměře 440 m2, vše v k.ú. 
Povel, obec Olomouc pro společnost STAFOS - REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
17)  
 
3. s odpočtem nákladů vložených do stavebních úprav v NP- Gymnázium Čajkovského 9 
spočívajících v opravě střech pavilonu A a D ve výši 1.120.474,30 Kč z nájemného dle 
důvodové  zprávy bod II. B) 7)  
 
4. s odpočtem nákladů vynaložených na údržbu areálu Korunní pevnůstky, údržbu a sečení 
travnatých ploch, nákladů na ostrahu v celkové výši 187.454,- Kč a nákladů vynaložených na 
vyhotovení aktuální projektové dokumentace na sanaci budov v areálu Korunní pevnůstky ve 
výši 24.820,- Kč z nájemného společnosti P. M.  PROXIMA spol. s r. o.  a stavitelství Pospíšil 
s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
5. se změnou nájemní smlouvy č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13.4.2004 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2004 dle upravené důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
6. s postupem ve věci pronájmu NP Hynaisova 10 dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
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4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou k 31. 12. 2004 nájemní smlouvu na úplatný 
pronájem části pozemku parc. č. 1126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc se společností GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2)  
T: 17.5.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 3. 2005 čís. spis. seznamu 2, bod II A) 10 ve věci nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem části interiéru podzemního parkoviště  umístěného na pozemcích 
parc.č. 428/5 ostatní plocha, parc.č. 428/3 ostatní plocha, parc.č. 832/4 ostatní plocha, 
parc.č. 858/7 ostatní plocha, parc.č. 858/18 ostatní plocha, parc.č. 920 trvalý travní porost, 
parc.č. 921 trvalý travní porost, parc.č. 938/1 ostatní plocha a parc. č. 1026 ostatní plocha 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti two brothers  s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod IV. 1)   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemků parc. č.  106/54 o výměře 397 m2 a parc. č. 106/26 o výměře 154 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti DS - IZOLACE s. r. o.  za 
kupní cenu ve výši 281 010,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Rostislava a Cornelie Žákových o odprodej části pozemku parc. č. 978/1 
zahrada o výměře 780 m2 a části pozemku parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v 
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
2. žádosti pana Karla Marka o odprodej pozemků parc. č. 174/5   ost. pl. o výměře 489 m2 a 
parc. č. 139/36 ost. pl. o výměře 803 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
3. žádosti manželů Ing. Jiřího a Yvetty Stupňánkových, manželů Přemysla a Lenky 
Pavlových, manželů Ing. Horymíra a Anny Svobodových, manželů Ing. Františka a Bedřišky 
Kafkových a manželů Ing. Petra a Mgr. Dagmar Krylových o odprodej části pozemku parc. č. 
249/3 trvalý travní porost o výměře 350 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
4. žádosti manželů Mgr. Petra a Pavlíny Coufalových o odprodej části pozemku parc. č. 34/1 
ost. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)    
 
5. žádosti manželů Milady a Leopolda Schafferových o odprodej části pozemku parc. č. 
451/30 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 82 ve věci nevyhovění žádosti 
společnosti DS - IZOLACE s. r. o.  o odprodej pozemku parc. č. 106/26 ost. pl. o výměře  
227 m2 a části pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 388 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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4 Dodatek č. 36 ke smlouv ě se spole čností OLTERM & TD 
Olomouc, a.s  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 36 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 36 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
T: 17.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 b) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu s organizací dle bodu 3b) důvodové zprávy na provozování trafostanice  
T: 7.6.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 2.2 
 
 
6 Veřejná zakázka č. VZ 01/2005 SNO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. rozhodla 
na základě doporučení komise hodnotící a kvalifikační vyloučit ty uchazeče, kteří nesplnili 
zadávací podmínky pro zakázku „Oprava fasády a výměna oken v budově Slovenská 5 
(Žerotín), Olomouc“ z další účasti v otevřeném řízení na základě informací uvedených v 
důvodové zprávě 
 
3. rozhodla 
přidělit zakázku „Oprava fasády a výměna oken v budově Slovenská 5 (Žerotín), Olomouc“ 
uchazeči, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě informací uvedených v 
důvodové zprávě 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
7 Veřejná zakázka č. VZ 02/2005 SNO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. rozhodla 
na základě doporučení komise hodnotící a kvalifikační vyloučit ty uchazeče, kteří nesplnili 
kvalifikaci pro zakázku „Zateplení vnějšího pláště budovy Přichystalova 62,64, Olomouc“ z 
další účasti v otevřeném řízení na základě informací uvedených v důvodové zprávě  
 
3. rozhodla 
přidělit zakázku „Zateplení vnějšího pláště budovy Přichystalova 62, 64, Olomouc“ uchazeči, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě informací uvedených v důvodové 
zprávě 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
8 Veřejné zakázky 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 
 
2. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro užší zadávací řízení č. VZ 04/2005  SNO, VZ 
05/2005 SNO, VZ 06/2005 SNO, VZ 08/2005 SNO 
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3. schvaluje 
aby komise pro hodnocení nabídek o veřejné zakázky v užším zadávacím řízení č. VZ 
04/2005 SNO, VZ 05/2005 SNO, VZ 06/2005 SNO, VZ 08/2005 SNO provedla kontrolu 
náležitostí nabídek uchazečů podle paragrafu 59 odst. 3 zákona 40/2004 Sb.a následně 
vyhodnocení nevyřazených nabídek podle paragrafu 62 zákona 40/2004 Sb. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 19-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění zadávacího řízení s názvem „Oprava mimoúrovňové lávky pro pěší ve 
Smetanových sadech v Olomouci  III. etapa - výběr zhotovitele stavby“ archivní číslo 19-05   
v  Obchodním věstníku a v Ústředním věstníku Evropské unie dle 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: 3.4 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 21-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění zadávacího řízení s názvem „Prokopa Holého - areál bývalých kasáren, stavební 
úpravy komunikace“ archivní číslo 21-05 v Obchodním věstníku a v Ústředním věstníku 
Evropské unie dle 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: 3.5 
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11 Veřejná zakázka č. 22-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění zadávacího řízení s názvem „Olomouc - Bělidla, propojovací komunikace v trase 
Severního spoje“ archivní číslo 22-05 v Obchodním věstníku a v Ústředním věstníku 
Evropské unie dle 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: 3.6 
 
 
12 Metodický pokyn k zadávání ve řejných zakázek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
dopracovat Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek část VI.B) a C)  dle diskuse v 
RMO a po projednání s vedoucími odborů předložit RMO 
T: 17.5.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4 
 
 
13 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Nevjelík Petr, Ilona, Družební 4, Olomouc 
Albrecht Ondřej, Bedřiška, Fischerova 6, Olomouc 
Šlosarčíková Věra, Sienkiewiczova 1, Olomouc 
Fafílková Lenka, Jan, Skupova 11, Olomouc 
Látal Milan, Jarmila, P. Přichystala 66, Olomouc 
Kužmová Gertruda, P. Přichystala 66, Olomouc 
Mikušková Eleni, I.P.Pavlova 32, Olomouc 
Heger Ludvík, U Letiště 2, Olomouc 
Válková Marcela, U Letiště 4, Olomouc 
Šeršeň Jiří, Marcela, Terrerovo nám.2, Olomouc 
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Žurková Silvie, Roman, Rožňavská 1, Olomouc 
Stratil Jan, U Letiště 2, Olomouc 
Šrotíř Jiří, Věra, U Letiště 10, Olomouc 
Hýbl Ivo, Kosmonautů 14, Olomouc 
Mgr. Špaček Petr, Petra, Skupova 11, Olomouc 
Baláž Antonín, Boleslava, Skupova 7, Olomouc 
Maňas Petr, Trnkova 20, Olomouc 
Kirschbaumová Silvie, Petr, Družební 15, Olomouc 
Zornová Jindřiška, Hrnčířská 38, Olomouc 
Dózner Jaroslav, Pavelčákova 1, Olomouc 
Faltýnková Gizela, Petr, Černá cesta 1, Olomouc 
Šoustalová Ilona, Černá cesta 15, Olomouc 
Woláková Martina, Jaroslav, Černá cesta 18, Olomouc 
Moučka Mojmír, Černá cesta 19, Olomouc 
Kučík Martin, Kamila, Černá cesta 43, Olomouc 
Froml Miroslav, Simona, V.Řezáče 4, Olomouc 
Slížová Marie, Pavel, Synkova 4, Olomouc 
Zachrdlová Libuše, Luboš, Synkova 4, Olomouc 
Starosta Martin, Pavlína, Sladkovského 1B, Olomouc 
Homolová Barbora, Jiráskova 10B, Olomouc 
Vodáková Soňa, Rumunská 11, Olomouc 
Kelnar Jindřich, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Salaquarda Stanislav, Vojanova 20, Olomouc 
Smolík Karel, Kristýna, Na Trati 82, Olomouc 
Buďová Lenka, Černá cesta 1, Olomouc 
Kupka Jiří, Marta, Černá cesta 27, Olomouc 
Ištok Vladimír, Eva, Holická 51, Olomouc 
Tatárová Anna, Nálevkova 11, Olomouc 
Revťáková Dagmar,Sladkovského 1E, Olomouc 
Zezula Vladimír, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:   
Gáborová Iveta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Porčogoš Miroslav, Marta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Anna, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70, Olomouc 
Žáček Lubomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Martová Blažena, Radomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Vavreková Irena, Holická 51, Olomouc 
Ulman Josef, Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc 
Portyš Karel, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1c) 
 
2. prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu:   
      a) na 2 roky s nájemci: 
Karel Suchý a Milena, Rožňavská 2, Olomouc 
ČR Vrchní státní zastupitelství, Polit.vězňů 2, Olomouc   
Zdislav Kopeček, I.P.Pavlova 34, Olomouc 
      b) na 1 rok s nájemci: 
Marie Heráková, Černá cesta 29, Olomouc 
Ivan Gábor a Nataša, Riegrova 24, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a,b) 
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3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Jana Truhlářová, Politických vězňů 2, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod  3) 
 
4. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt  Foerstrova 17, Olomouc, Aurelie Ogořálková o vnuka Petra Lesáka 
na byt Kmochova 16, Olomouc, Marie a Josef Večeřovi o vnučku Ivanu Mosslerovou 
na byt  Družební 13, Olomouc, Ing. Miroslav Jelínek a Lenka o dceru Markétu Jelínkovou a 
dceru Šárku Jelínkovou 
na byt Skupova 3, Olomouc, Vladimír Škurka a Magda o dceru Andreu Škurkovou 
na byt Nešverova 1, Olomouc Miroslav Hepnar a Helena o syna Miroslava Hepnara  
dle důvodové zprávy bod  4 a.....e)  
 
5. se změnou nájemce:   
Antonín Šeba, Stiborova 8, Olomouc - dříve matka Josefa Šebová 
Simona Hečková, I.P.Pavlova 42, Olomouc - dříve babička Drahomíra Christiánová 
Pavel Frňka, Rožňavská 12, Olomouc - dříve rodiče Ing.Karel Frňka a Eva 
Iva Kopřivová, Tř. Svobody 27, Olomouc - dříve matka Božena Kopřivová 
Daniel Kincl, Družební 13, Olomouc - dříve matka Dana Kinclová - Sedlingerová 
Pavel Mazánek, Dukelská 17, Olomouc - dříve matka Alžběta Mazánková 
dle důvodové zprávy bod  5 a....f) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
14 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Marií Klímkovou dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s     Tomáškem Kozlíčkem dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Annou Smékalovou dle důvodové zprávy 
 
5. neschvaluje 
poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník manželům Náhlíkovým dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.1 
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15 Rozpočtové zm ěny roku 2005 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
16 Koncepce rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
kompetentním odborům Magistrátu města Olomouce a SNO, a.s., předložit RMO k 
projednání materiál zpracovaný pro pracovní seminář na téma Koncepce rozvoje bydlení 
města Olomouce  
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
Novotný Martin, nám ěstek primátora 

 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zpracovat a RMO předložit hlavní zásady urbanisticko-
dopravního řešení zástavby lokality Pražská - východ jako výchozí podmínky pro vstup 
developerů 
T: 7.6.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci se SNO, a.s., předložit RMO návrh na složení 
pracovní skupiny, která se bude zabývat problematickými lokalitami z pohledu městského 
nájemního bydlení a která se pokusí definovat i možné budoucí problémy, které by městu 
mohly hrozit v oblasti nájemního bydlení 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem majetkoprávním předložit RMO             
k posouzení návrh konkrétního znění výběrového řízení na prodej pozemků v lokalitě 
Pražská - východ - I. etapa 
T: 7.6.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
17 Parkování v p řednádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
řešení parkoviště před poštou dle odst. 4.1. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zkapacitnění parkovacích možností dle odst. 4.2. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zajistit pořízení projektové dokumentace  dle odst. 5. důvodové zprávy 
T: 12.7.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
prověřit možnost využití parkoviště před hotelem Sidia pro parkovací příležitosti 
T: 12.7.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
18 ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou trasy při splnění upravených podmínek dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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19 Program „Mobilita pro všechny“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr žádosti SmOl v Národním rozvojovém programu mobilita pro všechny pro rok 2006    
v rozsahu  dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
postup dle bodu IV. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
20 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití objektů dle části 4a) důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
postup dalšího řešení dle části 4b) a 4c) důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
21 Přehled dotací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
22 Koncepce kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
pracovní skupině předložit návrh dalšího postupu 
T: říjen 2005 
O: pracovní skupina 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
23 Oživení centra - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
24 Příspěvky kultura - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15.1 
 
 
25 Lokality pro stánkový prodej  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení 36. schůze RMO ze dne 25. 4. 2000 bod č. 22 „Lokalita pro stánkový prodej - 
dopracování“ v části 2., dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
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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 MARCO POLO v ulici 
Riegrova, Olomouc, v rozsahu 49,5 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar herna PENALTA        
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 27 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JANIŠ Motorsport v ulici 
Lipenská 7, Olomouc, v rozsahu 23,75 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinárna F1 v ulici 
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 10 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy  
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna-bar-MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA   
v ulici Zeyerova 14, 772 00 Olomouc, v rozsahu 18 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy 
 
8. neschvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz rychlého občerstvení v ulici Riegrova 8, Olomouc, 
v rozsahu 6,2 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy  
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HOSPODA U DÁŠENKY 
v ulici Masarykova 3, Olomouc, v rozsahu 17 m2 dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení IL CASTELLO v ulici     
28. října 3, Olomouc v rozsahu 44 m2 dle upraveného bodu 10 důvodové zprávy 
 
11. souhlasí 
s provozní dobou předložených předzahrádek NE-ČT do 22.00 hod. a PÁ-SO do 24.00 hod. 
 
12. souhlasí 
s provozní dobou předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU dle 
bodu 9 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16.1 



 21

27 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 sanitní vozidla a 4 referentská vozidla Zdravotní 
záchranné služby Olomouckého kraje v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla RAMSM v souladu s důvodovou zprávou ad B) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
28 Požadavek VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
poskytnout požadovaný materiál dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
29 Žádost o.s. SOS pro vzájemnou pomoc ob čanů v Olomouci  

o veřejnou finan ční podporu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení předložené žádosti o veřejnou finanční podporu do soupisu nekrytých požadavků a 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
3. ukládá 
předložit žádost o.s. Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanům včetně návrhu smlouvy 
ke schválení na jednání ZMO dne 21.6.2005 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory o.s. Středisko SOS pro vzájemnou pomoc 
občanů dle důvodové zprávy a vykrýt z rezervy k dispozici 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
30 Zahrani ční kontakty m ěsta - Subotica  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším rozvojem partnerských vztahů dle důvodové zprávy (bod 3) 
 
3. ukládá 
primátorovi ve smyslu závěrů upravené důvodové zprávy informovat vedení města Subotica 
T: 17.5.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 21 
 
 
31 Zahrani ční kontakty m ěsta - Baia Mare  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje 
započít navázání kontaktů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi informovat rumunského velvyslance o přijatém usnesení 
T: 17.5.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 21.1 
 
 
32 Dohoda o financování Europe Direct  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu dle přílohy č. 1, 2 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat smlouvu dle přílohy č. 1, 2 důvodové zprávy 
T: 17.5.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
připravit ve smyslu důvodové zprávy smlouvu s Krajským úřadem Olomouckého kraje 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
33 Žádosti o poskytnutí ve řejné finan ční podpory - malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 23 
 
 
34 Prodej portfolia  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkovi primátora Martinu Novotnému seznámit ZMO se skutečným výnosem                  
z prodaného portfolia  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 24 
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35 Organiza ční záležitosti - jmenování vedoucího odboru 
vnit řního auditu a kontroly MmOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce         
Ing. Jaroslava Hornunga s účinností od 4. 5. 2005 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25 
 
 
36 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 1. 12. 1998 bod 5, písmena c)  a  d) 
 
4. ukládá 
tajemníkovi MmOl realizovat usnesení 
T: 17.5.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.1 
 
 
37 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: 17.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
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38 Petice - p řehodnocení ú čelu ul. Lazecká  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 17.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
39 Různé - parkovací karta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vydání parkovací karty a povolení vjezdu do pěší zóny pro nové služební vozidlo odboru 
sociální pomoci MmOl 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
40 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
 

 

 

 

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


