
 
USNESENÍ 

 

z 70. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 31.5.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 31.5.2005 dle upravené části A) 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 35, část 3 usnesení RMO ze dne  5.4.2005, týkající se Zimního stadionu 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
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. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Miroslavě Rybníkářové dle 
důvodové zprávy bod I. 2)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu parc.č. 719/1 orná půda o výměře 4162 m2 v k.ú. 
Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Jiřímu Novákovi dle důvodové 
zprávy bod I. 3)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře    
336 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti HOPR GROUP, 
a. s. dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu předem určenému zájemci paní Marie Letfusové  na část 
pozemku parc. č. 21/13 o výměře 95 m2 v k.ú. , obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 5)  
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5. zveřejnění úplatného pronájmu předem určenému zájemci Zbyňku Horákovi na část 
pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod I. 6)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu předem určenému zájemci Václavu Babkovi na část 
pozemku, parc.č. 380/130, orná půda v k.ú. Hejčín, obec Olomouc o velikosti 105 m2 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a při nájemném 4,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod I. 7)    
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP Masarykova 3, o velikosti 414,20 m2 předem 
určenému zájemci Tomáši Melichárkovi dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
8. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, 
obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Janovi a MUDr. Marii 
Poláchovým dle důvodové zprávy bod I. 9)   
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 30 m2, parc. č. 446/12 
ost. pl. o výměře 60 m2 a části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. 
Slavonín paní Ivaně Lutovské bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 
1)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 69/9 louka o výměře 190 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc paní Zoře Ježkové bez možnosti umístění staveb a vysazení dřevin dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 803/5 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům Libuši a Karlu Frölichovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 3)  
 
12. úplatný pronájem části 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 paní Anně Valentové dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246 ost. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Marianně Černé bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 5)  
 
14. úplatný pronájem 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 paní 
Dagmar Kadierové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manželům Stanislavu a Ludmile Šíblovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 504 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc panu Milanu Masarykovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 8)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 203 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc paní Blaženě Neoralové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 9)   
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18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc panu Liboru Ponížilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 10)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 346 m2 a pozemku 
parc. č. 900 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
Jaroslavu a Jarmile Škobrtalovým dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Jiřímu a Liběně Balabuchovým dle důvodové 
zprávy bod II. A) 12)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc panu Jiřímu Šejdovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Holice   
u Olomouce, obec Olomouc paní  Marii Vacové bez možnosti umístění staveb a výsadby 
dřevin dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
23. úplatný pronájem části 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 manželům Vladimíru a Petře Poláchovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zrpávy bod II. A) 15)   
 
24. úplatný pronájem 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 panu 
Zdeňku Pluhaříkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
25. úplatný pronájem 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 Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové 
zprávy bod II. A) 17)   
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 3 m2  v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu Liboru Kalábovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku  parc.č. 451/40 ostatní plocha o výměře 9  m2  v k.ú. 
Povel, obec Olomouc společnosti Maloobchodní prodej tisku  s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 19)  
 
28. úplatný pronájem pozemku parc. č. 433/1 orná půda o výměře 643 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc panu Prof. Ing. Františku Kobzovi CSc. dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 914 trvalý travní porost o výměře 142 m2 a části 
pozemku parc. č. 930/8 orná půda o výměře 415 m2 vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 150/2 ostatní plocha o výměře 2 m2  v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům Josefu a Naděždě Kratochvílovým dle 
důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
31. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 535/39 ost. pl. o výměře 10 m2    
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům MUDr. 
Heleně a MUDr. Hamedovi Al Kirbiovým dle důvodové zprávy bod II. A) 30)   
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32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 52/2 trvalý travnatý porost o výměře 907 m2, parc. č. 52/3 
o výměře 439 m2, parc. č. 605/2 o výměře 3 560 m2, parc. č. 613 o výměře 34 369 m2, parc. 
č. 978/2 o výměře 439 m2, parc. č. 1036/1 o výměře 12 080 m2, parc. č. 1044 o výměře 200 
m2, parc. č. 635/3 o výměře 573 m2, parc. č. 1042 o výměře 1 832 m2, parc. č. 1036/5 o 
výměře 36 m2, parc. č. 1010/3 o výměře 625, vše ost. pl. a parc. č. 967 zahrada o výměře 
407 m2, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 31)   
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikačního vedení sítě kabelové televize na pozemcích parc. č. 1069 zahrada o 
výměře 522 m2, parc. č. 1070 ost. pl. o výměře 5 534 m2, parc. č. 1072 ost. pl. o výměře    
23 964 m2, parc. č. 1073 ost. pl. o výměře 2 131 m2, parc. č. 1074 ost. pl. o výměře             
2 238 m2, parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 16 842 m2, parc. č. 109/2 ost. pl. o výměře         
1 038 m2, parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře 3 403 m2, parc. č. 115/44 orná půda o výměře   
765 m2, parc. č. 115/45 orná půda o výměře 1 942 m2, parc. č. 115/5 zahrada o výměře      
1 775 m2, parc. č. 253/3 ost. pl. o výměře 4 086 m2, parc. č. 263/5 ost. pl. o výměře           
10 970 m2,  parc. č. 265/6 ost. pl. o výměře 1 062 m2, parc. č. 635/1 ost. pl. o výměře      
1 043 m2, parc. č. 79/4 ost. pl. o výměře 151 m2, parc. č. 81/6 zahrada o výměře 1 378 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 210 ost. pl. o výměře 20 270 m2, parc. č. 
271 ost. pl. o výměře 5 808 m2, parc. č. 273 ost. pl. o výměře 7 763 m2, parc. č. 282 ost. pl. 
o výměře       6 806 m2, parc. č. 283 ost. pl. o výměře 8 550 m2, parc. č. 284 ost. pl.             
o výměře 16 843 m2, parc. č. 286 ost. pl. o výměře 2 098 m2, parc. č. 290 ost. pl. o výměře   
8 089 m2, parc. č. 216/14 ost. pl. o výměře 198 m2, parc. č. 216/15 ost. pl. o výměře         
275 m2, parc. č. 216/17 zahrada o výměře 148 m2, parc. č. 80/7 ost. pl. o výměře 3 333 m2 
a parc. č. 85/11 ost. pl. o výměře 2 814 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti F. C. A. a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
34. výpůjčku 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 společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 33)  
 
35. zařazení částky 190 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2005 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 34)   
 
36. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 10- 15,60 m2 panu Martinu 
Zavadilovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
37. úplatný pronájem nebytového prostoru - kanceláře č. 607 o výměře 37 m2 v objektu 
občanské vybavenosti č. p. 956 na pozemku parc. č. st. 412 zast. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc (tř. Svobody č. 31) ve vlastnictví  Obchodního centra Olomouc, a. s.  
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
38. výpůjčku nebytových prostor o výměře 1769,98 m2 v budově č. p. 189  na pozemku parc. 
č. st. 1030 na ul. Kosmonautů 10 a nebytových prostor o výměře 1027,30 m2 v budově č.p. 
189 na pozemku parc. č. st. 2150 na ul. Vejdovského 2  a části pozemku parc. č. 649/8 ost. 
pl. o výměře 141,12 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9)  
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39. úplatný pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 412 na pozemku par. č. st. 408 zast. 
pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Tomáše a Mgr. Bronislavy 
Meckových statutárnímu městu Olomouc (Švédská 6) dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
40. úplatný pronájem pozemku parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti Autodohnal spol. s r. o.  dle důvodové zprávy  bod III. 1)   
 
41. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 468 ost. pl. o výměře 2 m2 v  k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 128 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Zbyňku Petrovi, CSc. dle důvodové 
zprávy bod III. 2)    
 
42. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu  přes 
pozemek parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch manželů Jana a Jany Vlhových dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
43. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení  vodovodního řadu ul. 
E. Destinové“ mezi statutárním městem Olomouc a Pavlem Krajcem, dle důvodové zprávy 
bod IV. 7)   
 
44. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Novostavba RD“ 
- prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, mezi statutárním městem Olomouc a  Mgr. 
Marianem Siedloczekem a Mgr. Zuzanou Burianovou, dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Speciální škola 
a školské zařízení pro zrakově postižené Litovel - Olomouc, Hejčín“ - přívodní vodovod, 
veřejné osvětlení, komunikace vozidlová a komunikace pěší, mezi statutárním městem 
Olomouc a Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
46. bezúplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu průjezdu a průchodu přes části 
pozemků parc.č. 959/33 ost.pl. a parc.č. 959/35 ost.pl., vše v k.ú. Hodolany obec Olomouc 
ve prospěch budovy bez čp/če, nacházející se na pozemku parc.č. st. 2198 zast.pl. a nádvoří 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany dle důvodové zprávy 
bod IV. 12)   
 
47. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení a provozování 
zemního sdělovacího kabelu TCEPKPFLE 50 XN 0,8  na částech pozemků parc.č. 959/33 
ost. pl. a parc.č. 959/35 ost. pl., vše v k.ú. Hodolany obec Olomouc ve prospěch ČR - 
Ministerstva obrany dle důvodové zprávy bod IV. 12)    
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Václava Navrátila o úplatný pronájem části pozemku  parc.č. 719/1 orná půda          
o výměře 2081m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
2. paní Jany Králové o úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 388/8 ostatní plocha           
o výměře 29 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
 
3. společnosti AAA AUTO a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1023 ostatní 
plocha o výměře 30 m2   v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 23)   
 
4. pana Mgr. Marka Winklera o úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 444/2 zast. pl.             
o výměře 23 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
5. paní Hany Dosoudilové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 340/24 ost. pl.              
o výměře 143 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 27)  
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6. manželů Jiřího a Hany Ševčíkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 434 
zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 
28)   
 
7. paní Hany Ševčíkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 
650 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 29)   
 
8. Hnutí DUHA Olomouc o výpůjčku části pozemku parc. č. 247/12 trvalý travnatý porost       
o výměře 451 m2 a části pozemku parc. č. 247/25 zahrada o výměře 410 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy III. 5)   
 
9. společnosti P. M. System s. r. o. o revokaci části rozhodnutí RMO ze 19. 4. 2005, bod 
programu 2, bod II. A) 23 ve věci výše nájemného při úplatném pronájmu pozemků 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. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
10. společnosti  A.R.T. 247  s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 3. 5. 2005 bod 
programu 3, bod II. A) 3 ve věci nevyhovění žádosti společnosti A.R.T. 247  s. r. o. o úplatný 
pronájem části pozemku parc. č. 385/7 zahrada  o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
11. manželů Ing. Mgr. Martina a Mgr. Veroniky  Müllerových o úplatný pronájem pozemku 
parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 5)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením výpůjčky části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 648 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod II. A) 34)      
 
2. s odpočtem vložených investic nájemcem do rekonstrukce NP Horní náměstí 21, Olomouc 
ve výši 5.642.288,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
3. s odpočtem vložených investic nájemcem do rekonstrukce NP Opletalova 1, Olomouc ve 
výši 968.692,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
4. se změnou předmětu nájmu v NP tř. Svobody 27, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 
8)  
 
5. s opravou pořizovací a zůstatkové hodnoty v dodatku č. 24 ke smlouvě o nájmu, 
provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace, ze dne 29.3.2000, ve znění dodatku 
č.7, ze dne 6.8.2002, uzavřený mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU 
VODÁRENSKOU,a.s., kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
6. s provedením stavebních úprav spočívajících v rekonstrukci části objektu a provedením 
přístavby k objektu č.p. 972 na pozemku parc. č. st. 1116 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc     
v maximální výši 15.288.000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 13)  
 
7. se změnou účelu nájmu na části pozemku parc. č. 644/2 ost. pl. k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc o výměře 181 m2 na vybudování přístavby objektu na pozemku parc. č. st. 1116     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 13)  
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8. s provedením stavebních úprav spočívajících ve vybudování ubytovacího zařízení  
v nebytových prostorech o celkové výměře 109,08 m2 v objektu občanské vybavenosti č. p. 
460 na pozemku parc. č. 619 v k. ú. Povel, obec Olomouc (ZŠ Olomouc, Heyrovského 33) 
ve výši 371.869,- Kč + DPH s tím, že nájemce si bude vynaložené náklady odepisovat ve 
svém vlastním účetnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
4. nesouhlasí 
se stanovením nájemného ve výši 900,- Kč/měsíčně za užívání garáže, o velikosti 26,60 m2 
Vrchlického s parc. č.o. 1019/5, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a trvá na nájemném ve výši 
500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
5. revokuje 
1. své usnesení ze dne 8.2.2005 ve věci prominutí dluhu za vyúčtování služeb za rok 2003 
bývalému nájemci PhDr. Ludmile Ptáčkové spotřebovaných za užívání NP Březinova 7      
a souhlasí s prominutím 10.000,- Kč z dluhu ve výši 29.668,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 
6)  
 
2. usnesení RMO ze dne ze dne 17. 5. 2005, bod programu 2, bod III. 4) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana Michala Sedláka o směnu  pozemku parc. č. 
236/47 orná půda o výměře 6 829 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
Michala Sedláka za část pozemku parc. č. 124/1 louka o výměře 4 265 m2 a část pozemku 
parc. č. 130/13 orná půda o výměře 888 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 11)     
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 320/1 o výměře 3 509 m2, parc. č. 320/3 o výměře 
441 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 317/9 ost. pl. o výměře 2 975 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 364/1 o výměře 4 307 m2, parc. č. 364/3 o výměře 229 m2, parc. č. 364/4        
o výměře 726 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 31/5 o výměře             
6 944 m2, parc. č. 31/9  o výměře 2 357 m2, parc. č. 31/13 o výměře 2 153 m2, parc. č. 
31/22 o výměře 1 281 m2, parc. č. 31/23 o  výměře 4 137 m2, parc. č. 31/29 o výměře       
131 m2, parc. č. 31/35 o výměře 421 m2, parc. č. 31/36 o výměře 461 m2, parc. č. 31/37   
o výměře 1 318 m2, parc. č. 31/38 o výměře 2 126 m2, parc. č. 31/39 o výměře 564 m2, 
parc. č. 31/40 o výměře 18 m2, parc. č. 31/41 o výměře 738 m2, parc. č. 31/42 o výměře   
254 m2, parc. č. 31/45 o výměře 7 055 m2, parc. č. 85/2 o výměře 81 m2, parc. č. 117/6       
o výměře 11 m2, vše ost. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko z vlastnictví  ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 3)  
   
2. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 333/2 zast. pl. o výměře 77 m2, parc. č. st. 333/3 
zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 96/5 zahrada o výměře 2 981 m2, parc. č. 96/6 zahrada       
o výměře 37 m2, parc. č. 96/7 ost. pl. o výměře 125 m2 a parc. č. 96/2 zahrada o výměře     
2 139 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci, 
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
3. výkup částí pozemku parc. č. 395/3 ost. pl. o celkové výměře 412 m2 v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, včetně komunikace z vlastnictví společnosti  AŽD Praha s. r. o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 95 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
8)  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 411/4 louka o výměře 1 162 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel 
manželům Ing. Jiřímu a Jarmile Sládkovým za kupní cenu ve výši 52 575,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 9)   
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5. odprodej objektu garáže bez č.p. s částí pozemku parc. č. st. 1071 zast. pl. o výměře     
219 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společností CZ servis v. o. s. za kupní cenu ve výši 
564 950,- Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po provedení stavebních úprav 
spočívajících v oddělení objektu garáže bez č.p. nacházejícím se na části pozemku parc. č. 
st. 1071 zast. pl. a objektu technické vybavenost  č. p. 912 nacházejícím se na pozemku 
parc. č. st. 1070 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc budoucím kupujícím na 
vlastní náklady dle důvodové zprávy III. 10)   
 
6. směnu pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 6 829 m2 v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana Michala Sedláka za část pozemku parc. č. 124/1 louka              
o výměře 4 265 m2 a část pozemku parc. č. 130/13 orná půda o výměře 888 m2, vše v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce  s tím, že statutární město 
Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 56 360,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
7. odprodej pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl. o výměře 42 108 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti RESTA v. o. s.  za kupní cenu ve výši 1. 767 940,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 11)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Hany Dosoudilové o odprodej části pozemku parc. č. 340/24 ost. pl. o výměře 
143 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 27)   
 
2. žádosti manželů Jiřího a Hany Ševčíkových o odprodej části pozemku parc. č. 434 
zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zrpávy bod II. A) 
28)   
 
3. žádosti paní Hany Ševčíkové o odprodej části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 
650 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 29)    
 
4. žádosti manželů MUDr. Heleny a MUDr. Hameda Al Kirbiových o odprodej části pozemku 
parc. č. 535/39 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 30)   
 
5. žádosti společnosti Autodohnal spol. s r.o. o odprodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý lesní 
porost o výměře 946 m2 a parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
6. žádosti pana Ing. Zbyňka Petra, CSc. o odprodej části pozemku parc. č. 468 ost. pl.           
o výměře 2 m2 v  k. ú. Hejčín, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 128 ost. pl. o výměře 
2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
7. žádosti ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 100/1 ost. pl. o výměře 2 716 m2 v k. ú. Hodolany,  parc. č. 619/2 ost. pl.    
o výměře 1 637 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 552/1 ost. pl. o výměře             
18 944 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, parc. č. 58/2 ost. pl. o výměře 114 m2       
v k.ú. Klášterní Hradisko z vlastnictví  ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
8. žádosti manželů Jana a Jany Vlhových o odprodej pozemku parc. č. 247/25 zahrada         
o výměře 456 m2 a část pozemku parc. č. 247/12 trvalý travnatý porost o výměře 66 m2, vše 
v  k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)  
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9. žádosti manželů Dimitrise a Marcely Chadzikasových o revokaci usnesení ZMO ze dne 
14. 12. 2004, bod programu 4, bod 4 ve věci nevyhovění žádosti manželů Dimitrise a 
Marcely Chadzikasových o odprodej částí pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře                   
4 m2 + 4 m2 k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
10. žádosti manželů Boženy a Milana Dirbákových o revokaci usnesení ZMO ze dne 
14.12.2004 bod programu 4, bod 53 ve věci nevyhovění žádosti manželů Boženy a Milana 
Dirbákových o odprodej pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
11. žádosti manželů Ing. Mgr. Martina a Mgr. Veroniky  Müllerových o odprodej pozemku 
parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 5)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. souhlasit s navýšením kupní ceny o náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 
2000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 12)    
 
2. souhlasit se zapracováním  smluvní pokuty ve výši 69 700,- Kč do kupní smlouvy               
v případě, že statutární město Olomouc neuhradí kupní cenu před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
3. nesouhlasit s poskytnutím příspěvku Oblastní unii neslyšících  v sociální oblasti ve výši  
1.528.800,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 13)   
 
9. ukládá 
zajistit odstranění skládky různorodých odpadů, která se nachází na pozemku parc. č. 22/2   
v k.ú. Klášterní Hradisko do 31. 7. 2005 dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
10. ukládá 
zajistit pořízení projektu na omezení dopravy na zpevněné ploše vybudované na pozemku 
parc. č. 22/2 v k.ú. Klášterní Hradisko do 31. 10. 2005 dle důvodové zprávy bod II. A) 34)   
T: říjen 2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
11. ukládá 
zajistit stanovisko společnosti České dráhy, a. s. ve věci majetkoprávních vztahů                    
k zahrádkám na sousedním pozemku parc. č. 113/1 ost. pl. v k.ú. Pavlovičky včetně 
stanoviska současného zajištění přístupu k těmto zahrádkám do 31. 8. 2005 dle důvodové 
zprávy bod II. A) 34)    
T: 6.9.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. ukládá 
zajistit pořízení studie „Prověření využitelnosti území v k.ú. Klášterní Hradisko parc. č. 22/2   
s náměty na jeho reálné využití“ do 31. 10. 2005 dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
T: říjen 2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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13. ukládá 
prověřit stav zastávky MHD Nedvězí a po posouzení předložit v rámci drobných akcí 
rozpočtu roku 2006 dle důvodové zprávy bod II. A) 25) 
T: říjen 2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 69-04 a 31-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
zadávací řízení s názvem „Průmyslová zóna Šlechtitelů + podnikatelský inkubátor - výběr 
inženýra stavby „ referenční číslo 69-04 z důvodů uvedených v DZ 
 
3. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení s názvem „Průmyslová zóna Šlechtitelů + podnikatelský 
inkubátor - výběr inženýra stavby „ referenční číslo 31-05  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 24-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo č. 24-05 ve 
složení dle doplněné 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: 3.2 
 
 
5 Veřejná zakázka 6-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 6-05 ve 
složení dle doplněné důvodové zprávy 
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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: 3.3 
 
 
6 OI - organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s organizační změnou odd. veřejných zakázek od 1.7.2005 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
posílení odd. veřejných zakázek o jednu technicko-administrativní pracovnici dle důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 386, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2, v 
k. ú. Lazce, obec Olomouc, předem určenému zájemci společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. dle  důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2, v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, paní Taťáně Krškové za kupní cenu ve výši 45.973,- Kč dle důvodové 
zprávy bod I/2 str. 2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení č. 16, část 24, ze dne 16. 12. 2003, a schválit prodej pozemku parc. č. 
414/5, zahrada, o výměře 182 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, společenství vlastníků 
jednotek s názvem Masarykova č. 874/27, společenství, se sídlem Olomouc, Masarykova 
874/27, PSČ 772 00, za kupní cenu ve výši 87 050,- Kč dle důvodové zprávy bod  I/3 str. 2, 3 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení č. 8, část 11, ze dne 21. 9. 2004, a schválit prodej pozemku parc. č. 
72/8, zahrada, o výměře  234 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Radimu Červenému za 
kupní cenu ve výši 96 440,- Kč dle důvodové zprávy bod I/ 4 str. 3, 4 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení č. 8, část 13, ze dne 21. 9. 2004, a schválit prodej pozemku parc. č. 
72/10, zahrada, o výměře 312 m2, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, Radimu Červenému, 
Lubomíru Bauerovi (nar. 1984), Lubomíru Bauerovi (nar. 1961), Magdě Škurkové, manželům 
Radovanu a Haně Prokešovým a Zdeňce Červené za kupní cenu ve výši 142 509,- Kč dle 
důvodové zprávy bod I/4 str. 3, 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení č. 8, část 3, ze dne 21. 9. 2004, a schválit odprodej pozemku parc. č. 
497/2, zahrada, o výměře 326 m2, v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Michalu 
Pokornému a Ludmile Chudadové za kupní cenu ve výši 138 613,- Kč dle důvodové zprávy 
bod  I/5 str. 4. 
 
8. schvaluje 
zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 449/11, zahrada, ve 
prospěch jednotky č. 558/7 v domě č. p. 558, na pozemku parc. č. st. 628 zast. pl., 
spoluvlastnického podílu o velikosti 623/6918 na společných částech domu č. p. 558 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 623/6918 na pozemku parc. č. 628 zast. pl., v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy bod I/6 str.  4, 5, 6. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 449/59, zahrada, o výměře 157 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, oprávněným nájemcům Mojmíru Dosedělovi, manželům Jindřichu a Haně 
Skládalovým a manželům RNDr. Ivanu a RNDr. Heleně Navrátilovým, za kupní cenu ve výši 
76 989,- Kč dle důvodové zprávy bod I/6 str. 4, 5, 6 
 
10. schvaluje 
úplatný pronájem pozemku parc. č. 449/11, zahrada, o výměře 589 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, vlastníkům jednotek domu Wellnerova 4 Mojmíru Dosedělovi, manželům 
Jindřichu a Haně Skládalovým, Dagmar Smyslové, Evě Nováčkové, manželům RNDr. Ivanu 
a RNDr. Heleně Navrátilovým a Vlastě Fremderové, nájemné 5,- Kč/m2/rok, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod I/6 str. 4, 5, 6 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
opakování dražby domu č. p. 227, Kyselovská 118, s pozemkem parc. č. st. 341 zast. pl., o 
výměře 1 002 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, podle zákona  č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách za  vyvolávací cenu 1 600 000,- Kč s tím, že bude rozšířena inzerce dle 
důvodové zprávy bod II/1 str. 6, 7. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Petra Kadaňky  ve věci prodeje domu č. p. 227, Kyselovská 118, s pozemkem 
parc. č. st. 341 zast. pl., o výměře 1 002 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy II/ 1 str. 6,7 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
opakování dražby nebytové jednotky č. 308/8, v domě č. p. 308, Denisova 17, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 162/4711 na společných částech domu č. p. 308 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 162/4711 na pozemku parc. č. st. 118/2, zast. pl., vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, podle  zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách  
za vyvolávací cenu 200 000,- Kč s tím, že bude rozšířena inzerce dle důvodové zprávy bod 
II/ 2 str. 7,8  
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 11/20 domu č. p. 405,  Riegrova 3, s ideálním podílem o 
velikosti 11/20 pozemku parc. č. st. 381, zast. pl., v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
spoluvlastníkům domu MUDr. Martě Čermákové, Miloslavu Koukalovi, Leoši Krejčínovi, Ing. 
Karlu Očenáškovi, Václavu Petrovskému, Vojtěchu Rozsívalovi, Jarmile Rozsívalové, Ing. 
Jiřímu Ambrožovi, Ing. Petru Ambrožovi, Janě Ambrožové, Pavlu Matlasovi, MUDr. Petru 
Matlasovi, Stanislavu Matlasovi, za kupní cenu ve výši 3 026 247,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/ 3 str. 8,9  
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej jednotky č. 669/1, v domě č. p. 669, U Ambulatoria 5, spoluvlastnického podílu o 
velikosti 10837/13867 na společných částech domu č.p. 669, spoluvlastnického podílu o 
velikosti 10837/13867 na pozemku parc. č. st. 775, zast. pl., o výměře 1156 m2, 
spoluvlastnického podílu o velikosti 10837/13867 na pozemku parc. č. 805/2, zahrada, o 
výměře 2017 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům MUDr. Aloisi 
Deutschovi a Evě Fleškové, každému jednou ideální polovinou, za kupní cenu ve výši 7 222 
845,- Kč dle důvodové zprávy bod  II/4 str.  9, 10, 11 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej jednotky č. 669/2, v domě č. p. 669, U Ambulatoria 5, spoluvlastnického podílu o 
velikosti 3030/13867 na společných částech domu č. p. 669, spoluvlastnického podílu o 
velikosti 3030/13867 na pozemku parc. č. st. 775, zast. pl., o výměře 1156 m2, 
spoluvlastnického podílu o velikosti 3030/13867 na pozemku parc. č. 805/2, zahrada, o 
výměře 2017 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům MUDr. 
Heleně Vodešilové a MUDr. Milce Záťurové, každé jednou ideální polovinou, za kupní cenu 
ve výši 2 019 491,- Kč dle důvodové zprávy bod II/ 4 str.9, 10, 11 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), s pozemkem 
parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932 zast. pl. o výměře 237, 235, 314, 235, 235, 235 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným 
nájemcům domu Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a 
přílohy č. 2 důvodové zprávy bod II/5 str 11, 12, 13, 14 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zápočet částky 280.000,- Kč na kupní ceně ve výši 155.850,- Kč za bytovou jednotku č. 
718/20 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), podíl na 
společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719, a podíl na pozemku parc. č. st. 
913, 934, 933, 912, 911, 932 zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
nájemcům Radku a Haně Martínkovým dle důvodové zprávy bod II/5 str. 11, 12, 13, 14 
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19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jaroslavy Strykové ve věci započtení částky 220 000,- Kč na kupní cenu ve výši 
100 653,- Kč za bytovou jednotku č. 718/7 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), podíl na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 
718, 719, a podíl na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932 zast. pl., vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/5 str. 11, 12, 13, 14 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jitky Trnovcové ve věci započtení částky 220 000,- Kč na kupní cenu ve výši 
106 719,- Kč za bytovou jednotku č. 627/7 v domě č. p. 628, 627,Zikova 15, 17, podíl na 
společných částech domu č. p. 628, 627, a podíl na pozemku parc. č. st. 930, 921, vše v      
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/5 str. 11, 12, 13, 14 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pozastavit prodej bytových jednotek současným nájemcům, a to u bytové jednotky č. 716/4 v 
domě Družební 13, nájemce Xenie Janoušková, Pavel Janoušek, a bytové jednotky č. 
718/12 v domě Družební 17, nájemce Eva Stropková, Josef Stropek, do rozhodnutí soudu o 
určení nového nájemce dle důvodové zprávy bod II/5 str. 11, 12, 13, 14 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu  č. p. 1022, 1023, Vojanova 18, 20,  s pozemky  prac. č.  st.  1372 zast. pl. o 
výměře  217 m2  a  parc. č. st. 1371 zast. pl. o výměře 211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Vojanova 18, 20 za kupní 
ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 3 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/6 
str. 14, 15 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 1021, Vojanova 16, s pozemkem prac. č. st. 1373, zast. pl., o výměře     
219 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným 
nájemcům domu Vojanova 16 za kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 4 
důvodové zprávy bod II/7 str. 15, 16 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 623, Rožňavská 2, s pozemkem  prac. č. st.  914, zast. pl., o výměře      
240 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům domu Rožňavská 2 za kupní ceny vypočtené dle  ,, Pravidel“ a 
přílohy č. 5 důvodové zprávy bod II/8 str. 16 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 573, Stiborova 8, s pozemkem parc. č. st. 1016, zast. pl., o výměře        
255 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Stiborova 8, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6 důvodové zprávy 
dle důvodové zprávy bod II/9 str. 16, 17 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p.  574, Stiborova 10, s pozemkem parc. č. st. 1015, zast. pl., o výměře     
246 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Stiborova 10, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7 důvodové zprávy 
bod II/10 str. 17 
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27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 590, Stiborova 12, parc. č. st. 1014, zast. pl., o výměře 246 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Stiborova 12, 
za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 důvodové zprávy - vyjma jednotky č. 
590/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 807/14211 na společných částech domu č. p. 
590 a pozemku parc. č. st. 1014, zast. pl., o výměře 246 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II/11 str. 17, 18 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 590/1 v domě č. p. 590, Stiborova 12, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 807/14211 na společných částech domu č. p. 590 a pozemku parc. č. st. 1014, 
zast. pl., o výměře 246 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, manželům Dušanu a Aleně 
Opletalovým za kupní cenu celkem 120.580,- Kč, z toho za jednotku 117.179,- Kč, za 
pozemek 1.341,- Kč a náklady 2.060,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11 str. 17, 18 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 591, Stiborova 14, parc. č. st. 1014, zast. pl., o výměře 247 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Stiborova 14, 
za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9 důvodové zprávy bod II/12 str. 19 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 920, Tererovo nám. 2, s pozemkem parc. č. st.  1049, zast. pl., o výměře  
312 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Tererovo nám. 2, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10 důvodové zprávy 
bod II/13 str. 19, 20 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 553 a 554, Trnkova 20 a 22, na pozemcích parc. č. st. 855 a parc. č. st. 
854,  zast. pl., o výměře 247 m2 a 250 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Trnkova 20 a 22, za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11 důvodové zprávy bod II/14 str. 20, 21 
 
32. nevyhovuje 
žádosti všech nájemců domu Trnkova 20 a 22, Olomouc, ve věci přezkoumání správnosti a 
objektivnosti zpracovaného znaleckého odhadu na dům č. p. 553 a 554, Trnkova 20 a 22, na 
pozemcích parc. č. st. 855 a parc. č. st. 854,  zast. pl., o výměře 247 m2 a 250 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/14 str. 20, 21 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 13, část 12, ze dne 14. 12. 2004 ve věci schválení spoluvlastnických podílů a 
kupních cen domu Na Vozovce 38, a schválit nové spoluvlastnické podíly a kupní ceny domu 
č. p. 265, Na Vozovce 38 s pozemkem parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, parc. č. 
364/17, zahrada, o výměře 145 m2 a pozemkem parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle přílohy č. 12 důvodové zprávy bod II/15 str. 21, 
22, 23, 24 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 265/20 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 659/26112 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 330 zast. 
pl. o výměře 1 069 m2, parc. č. 364/17 zahrada o výměře 145 m2 a pozemku parc. č. 364/18 
zahrada o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu 
Ladislavu Grosmannovi za kupní cenu ve výši 120.949,- Kč, z toho za jednotku 100.428,- Kč, 
podíl na pozemku parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, 12.518,- Kč, podíl na 
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pozemku parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, 1.817,- Kč a podíl na pozemku parc. č. 
364/18, zahrada, o výměře 63 m2, 738,- Kč, náklady 5.448,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II/15 str. 21, 22, 23, 24 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 265/21 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 159/26112 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 330, zast. 
pl., o výměře 1 069 m2, parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2 a pozemku parc. č. 
364/18, zahrada, o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci panu Jaromíru Hradilovi za kupní cenu ve výši 58.492,- Kč, z toho za jednotku 
46.545,- Kč, podíl na pozemku č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, 6.648,- Kč, podíl na 
pozemku parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, 1.023,- Kč a podíl na pozemku parc. č. 
364/18, zahrada, o výměře 63 m2,  392,- Kč, náklady 3.884,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II/15 str. 21, 22, 23, 24 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 265/22 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 140/26112 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 330, zast. 
pl., o výměře 1 069 m2, parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, a pozemku parc. č. 
364/18, zahrada, o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Jaromíru 
Hradilovi za kupní cenu ve výši 59.884,-Kč po zveřejnění předem určenému zájemci dle 
důvodové zprávy bod II/15 str. 21, 22, 23, 24 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 16, část 28, ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen a schválit nové 
kupní ceny domu č. p. 136, Černá cesta 2, s pozemkem parc. č. st. 353, zast. pl., o výměře 
174 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle přílohy č. 14 důvodové zprávy 
bod II/17 str. 26 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 16, část 29, ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen a schválit nové 
kupní ceny domu č. p. 135, Černá cesta 4, s pozemkem parc. č. st. 338, zast. pl., o výměře 
124 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle přílohy č. 15 důvodové zprávy 
bod II/18 str. 26, 27 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 16, část 30, ze dne 26. 4. 2005 ve věci schválení kupních cen  a schválit nové 
kupní ceny domu č. p. 116, Černá cesta 41, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
přílohy č. 16 důvodové zprávy bod II/19 str. 27 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 16, část 33, ze dne 26. 4. 2005 ve věci schválení kupních cen  a schválit nové 
kupní ceny domu č. p. 117, Černá cesta 43, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
přílohy č. 17 důvodové zprávy bod II/20 str. 27 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 16, část 34, ze dne 26. 4. 2005 ve věci schválení kupních cen  a schválit nové 
kupní ceny domu č. p. 118 a 119, Černá cesta 45 a 47, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, dle přílohy č. 18 důvodové zprávy bod II/21 str. 28 
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42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 16, část 36, ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen  a schválit nové 
kupní ceny domu č. p. 120, Černá cesta 49, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
přílohy č. 19 důvodové zprávy bod II/22 str. 28 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení č. 12, část 87, ze dne 21. 9. 2004, ve věci schválení spoluvlastnických podílů a 
kupních cen domu Nálevkova 11 a schválit spoluvlastnické podíly a nové kupní ceny domu č. 
p. 529, Nálevkova 11, s pozemkem parc. č. st. 676, zast. pl., o výměře 1 285 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle přílohy č. 20 důvodové zprávy bod II/23 str. 29 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 763/11 v domě č. p. 763, Wanklova 12, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 322/9902 na společných částech domu č. p. 763 a pozemku parc. č. st. 
1059, zast. pl., o výměře 523 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci panu Jaromíru Mičkovi, za kupní cenu 37.976,- Kč, z toho za jednotku 25.554,- Kč, 
pozemek 6.798,- Kč a náklady 5.624,- Kč dle důvodové zprávy bod II/24 str. 29, 30 
 
45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP č. 79/5 v domě č. p. 79, tř. Svornosti 1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
356/6851 na společných částech domu č. p. 79 a pozemku parc. č. st. 109, zast. pl., vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Miloslavu Svozilovi, za kupní cenu 169 380,- Kč, z toho 
za jednotku 141 030,- Kč, za pozemek 16 030,- Kč a náklady 12 320,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/25 str. 30, 31 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP č. 79/9 v domě č. p. 79, tř. Svornosti l, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
356/6851 na společných částech domu č. p. 79 a pozemku parc. č. st. 109, zast. pl., vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Strana pro otevřenou společnost, IČ 
68346859, se sídlem, tř. Svornosti 1, Olomouc, za kupní cenu 305 586,- Kč, z toho za 
jednotku 249 198,- Kč, za pozemek 32 068,- Kč a náklady 24 320,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/25 str. 30 ,31 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Jiřího Maxy, ve  věci snížení kupní ceny  jednotky č. 317/13 v domě  č. p. 317 
(Tomkova 41, Ladova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/12582 na společných 
částech domu č. p. 317 a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v  k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/26 str. 31, 32, 33 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana RNDr. Radko Dorazila ve věci snížení kupní ceny  jednotky č. 317/14 v domě  
č. p. 317 (Tomkova 41, Ladova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 485/12582 na 
společných částech domu č. p. 317 a pozemku parc.č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, 
vše v  k.ú. Hejčín , obec Olomouc dle důvodové zprávy II/26 str. 31, 32, 33 
 
49. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Marcela Dufka ve věci snížení kupní ceny  jednotky č. 317/15 v domě  č. p. 317 
(Tomkova 41, Ladova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2332/12582  na společných 
částech domu č. p. 317 a pozemku parc.č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v  k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/26 str. 31, 32, 33 
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50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 368/101 - sklad v domě č. p. 371, 370, 369, 368, 367 
(Nešporova 7, 9, 11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 160/63960 na 
společných částech domu č. p. 371, 370, 369, 368, 367 a pozemku parc. č. st. 580, 579, 
578, 577, 576, zast. pl., o výměře 229 m2, 224 m2, 227 m2, 225 m2, 227 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Karlu Misterovi, za kupní cenu 67.231,- 
Kč, z toho za jednotku 62.942,- Kč, za pozemek 1.388,- Kč a náklady 2.901,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II/27 str. 33, 34 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky  č. 319/7 - prodejna elektro v domě č. p. 318, 319, 320, 321 
(Lazecká 71, 73, 75, 77) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 501/13146 na společných 
částech domu č. p. 318, 319, 320, 321 a pozemku parc. č. st. 359, 358, 357, 356, zast. pl., o 
výměře 284 m2, 283 m2, 285 m2, 288 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci, panu MVDr. Milanu Vaďurovi, za kupní cenu 156.777,- Kč, z toho za jednotku 
113.883,- Kč, za pozemek 34.757,- Kč a náklady 8.137,- Kč dle důvodové zprávy bod II/28 
str. 34 ,35 
 
52. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 572/24 - kadeřnictví v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 9, 11, 
13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/42311 na společných částech domu č. p. 
570, 571, 572, oprávněnému nájemci paní Heleně Stejskalové, za kupní cenu 22.682,- Kč, z 
toho za jednotku 20.850,- Kč a náklady 1.832,- Kč dle důvodové zprávy bod II/29 str. 35 ,36 
 
53. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 923/9 v domě č. p. 923, Zeyerova 12, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti  680/6734 na společných částech domu č. p. 923 a pozemku parc. č. st. 1125/2 
zast. pl. o výměře 206 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům, 
manželům Michalu a Romaně Vysoudilovým, za kupní cenu 93.878,- Kč, z toho za jednotku 
86.010,- Kč, za pozemek 2.964,- Kč a náklady 4.904,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1 str. 
36, 37 
 
54. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 243/2 v domě č. p. 242, 243, 244, Norská 43, 45, 47, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  590/10404 na společných částech domu č. p. 242, 243, 
244, a pozemku parc. č. st. 337, 336, 335 zast. pl. o výměře 168 m2, 165 m2, 169 m2, vše v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Ludmile Jarošové, za kupní cenu 
138.079,- Kč, z toho za jednotku 133.475,- Kč, za pozemek 2.477,- Kč, náklady 2.127,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III/2 str. 37 ,38 
 
55. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 198/2 v domě č. p. 198, Schweitzerova 77, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  486/7984 na společných částech domu č. p. 198 a pozemku parc. č. st. 
211, zast. pl., o výměře 677 m2, a pozemku parc. č. st. 309/5, zast. pl., o výměře 288 m2, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Rudolfu Langovi, za kupní 
cenu 37.019,- Kč, z toho za jednotku 26.351,- Kč, za pozemek 9.176,- Kč, náklady 1.492,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 38 ,39 
 
56. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 866/2 v domě č. p. 866, Komenského 6, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  5130/173156 na společných částech domu č. p. 866 a pozemku parc. č. 
st. 729/2, zast. pl., o výměře 497 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům, manželům Rumenu Dimitrovi a Marcele Stojčevovým, za kupní cenu 
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55.558,- Kč, z toho za jednotku 52.107,- Kč, za pozemek 2.484,- Kč, náklady 967,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/4 str. 39, 40 
 
57. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 435/40 v domě č. p. 435, Jeremiášova 16, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  692/23323 na společných částech domu č. p. 435 a pozemku parc. č. st. 
646, zast. pl., o výměře 394 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům, manželům Františku a Soně Všetičkovým, za kupní cenu 90.080,- 
Kč, z toho za jednotku 71.730,- Kč, za pozemek 1.543,- Kč, náklady 932,- Kč a daň 15.875,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/5 str. 40, 41 
 
58. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 791/9 v domě č. p. 791, Legionářská 5, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1047/11744 na společných částech domu č. p. 791 a pozemku parc. č. st. 
1095, zast. pl., o výměře  474 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci, paní Věře Koppové, za kupní cenu 235.365,- Kč, z toho za jednotku 205.191,- Kč, 
za pozemek 27.732,- Kč a náklady 2.442,- Kč  dle důvodové zprávy bod III/6 str. 41 ,42 
 
59. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Marii Hartlové ve věci prodeje bytové jednotky č. 812/5 v domě č. p. 812, 
Nálevkova 13, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/8188 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 981, zast. pl., o výměře  891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III/7 str. 42 
 
60. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/6 v domě č. p. 812, Nálevkova 13, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 287/8188 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 981, zast. 
pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, Obec Olomouc, panu Bedřichu Vynikalovi za 
kupní cenu ve výši 37.094,- Kč, z toho cena za jednotku  34.524,- Kč, cena pozemku 1.798,- 
Kč, náklady 772,- Kč dle důvodové zprávy bod III/8 str. 43 
 
61. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 490/1 v domě č. p. 490, Pekařská 11, 13, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 864/13830 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 101, zast. 
pl., o výměře 644 m2, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Josefě Marešové za 
kupní cenu ve výši 200.020,- Kč, z toho kupní cena za jednotku 155.756,- Kč, cena pozemku 
41.991,- Kč, náklady 2.273,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9 str. 43 ,44 
 
62. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 209/2 v domě č. p. 209, Polská 64, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 416/6942 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem o  velikosti 
416/8937 na pozemku parc. č. st. 1435, zast. pl., o výměře 386 m2, vše v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, panu Jiřímu Knapovi za kupní cenu ve výši 99.072,- Kč, z toho kupní 
cena za jednotku 95.862,- Kč, cena pozemku 1.744,- Kč, náklady 1.466,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/10 str. 44, 45 
 
63. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 923/10 v domě č. p. 923, Zeyerova 12, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  681/6734 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 1125/2, 
zast. pl., o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Josefu a Miladě 
Stehlíkovým za kupní cenu ve výši 167.510,- Kč, z toho kupní cena za jednotku  159.630,- 
Kč, cena pozemku 2.969,- Kč, náklady 4.911,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11 str. 45, 46 
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64. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod IV/1 str. 46, 47 
 
65. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
žádost manželů Hany a Bohumila Zapletalových ve věci odkladu zaplacení kupní ceny za 
bytovou jednotku č. 870/16 v domě č. p. 869, 870, 871, Na Vozovce 46, 48, 50, s pozemkem 
parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3, vše zast. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, o dva 
měsíce tj. do 8. 7. 2005 dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 48 
 
66. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene pro dům č. p. 920, na ulici Skupova 6, na pozemku 
parc. č. st. 827, zast. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za účelem zřízení, 
vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje a expanzního zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické 
energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost 
OLTERM & TD Olomouc, a. s., Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511 dle 
důvodové zprávy bod IV/3 str. 48, 49 
 
67. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 49 
 
68. nevyhovuje 
žádosti manželů Radka a Lenky Vencových ve věci  odprodeje bytové jednotky č. 406/21 v 
domě č. p. 404, 405, 406, (Heyrovského 23, 25, 27, Olomouc) dle důvodové zprávy bod IV/5 
str. 49 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6 
 
 
8 Prodej dvorního traktu Legioná řská  a Palackého  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
postup prodeje dvorního traktu Legionářská a Palackého dle důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
své usnesení ve věci zřízení věcného břemene - Legionářská 3 (dům č. p. 797 s pozemkem 
parc. č. st. 1094 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město), ze dne 30. 11. 2004, bod 49, a schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes společný průchod v přízemí budovy č. p. 
797 a přes část pozemku parc. č. st. 1094 (Legionářská 3) ve prospěch budovy č. p. 643 s 
pozemkem parc. č. st. 818 (Palackého 8), pozemku parc. č. 75/54, stavby garáží bez čísla 
popisného na pozemku parc. č. st. 1266, pozemku parc. č. st. 1266 a budovy č. p. 746 s 
pozemkem parc. č. st. 1040 (Legionářská 1), vše k. ú. Olomouc - město, dle přiložených 
geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene, s podmínkou uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene současně s kupní smlouvou na dům č. p. 797 (Legionářská 3) dle 
důvodové zprávy.  
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4. ukládá 
předložit orgánům města k projednání a schválení prodej části zdi na pozemku parc. č. st. 
1094, k. ú. Olomouc město, dle bodu II. této důvodové zprávy, varianta A) 
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu, část A, část B a část C 
 
2. schvaluje 
a) rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) převod z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Knihovna města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy - část C 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2005 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2005 dle 
předložené 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 předložené důvodové zprávy - část B (rozpočtové 
změny, převyšující v jedné položce 5 mil. Kč) 
 
5. schvaluje 
vykrytí částky 190 tis. Kč z rezervy rozpočtu roku 2005 dle důvodové zprávy Majetkoprávních 
záležitostí bodu II. A) 34) str. 37 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
10 Změna č.II regula čního plánu MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 21.6.2005 návrh změny č.II RPn MPR Olomouc dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu č.II RPn MPR Olomouc dle návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
11 Návrh souboru zm ěn č. I regula čního plánu Sídlišt ě Povel 

Čtvrtky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky 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. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
12 OZV o závazné části regula čního plánu Sídlišt ě Povel Čtvrtky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit na zasedání ZMO dne 21. 6. 2005 návrh nové vyhlášky 
o závazné části regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou obecně závaznou vyhlášku o závazné části regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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13 Pozemky p ři ul. Okružní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle varianty C důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
14 Změna vyhlášky 3/2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženými změnami obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ve znění vyhlášky dle přílohy B 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 21.6.2005 ke schválení návrh 
změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2001ve znění  dle přílohy B důvodové zprávy  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
15 Zrušení vyhlášky  2/2001, návrh nové vyhlášky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zrušením obecně závazné vyhlášky č.2/2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
5/2001 
 
3. souhlasí 
s předloženým zněním nové vyhlášky dle  přílohy A důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 21.6.2005 návrh obecně závazné 
vyhlášky dle přílohy A důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
5. ukládá 
prověřit možnost rozšíření lokalit pro volný výběh psů o lokalitu pravého břehu řeky Moravy 
od soutoku s Bystřicí po most u Plynárny 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
16 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 28.6.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
17 Rekonstrukce budovy Hálkova 20 - 2.fáze -  žádost o za řazení 

do souboru nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků na rozpočet SmOl 
pro rok 2005 
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3. schvaluje 
vykrytí požadavku dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
4. ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
T: 6.9.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
18 Římská ul. - rondel, chodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic dopracovat projektovou dokumentaci a zajistit vydání stavebního povolení 
dle předložené důvodové zprávy 
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
19 Šantova ul. - vodní kanál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu F 3. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
20 Ul. Sokolská - obnova malé kašny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zpracovat vyčíslení nákladů na provoz a údržbu malé kašny 
T: 12.7.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic provést výběrové řízení na dodavatele stavby s termínem dokončení dle 
podmínek čerpání státní dotace 
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
po kolaudaci stavby  správcem kašny majetkoprávní odbor  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
21 Fontána sv. Jana Sarkandera  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
postup dle závěrů důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat postup dle závěrů důvodové zprávy  
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 19.1 
 
 
22 Bezbariérová mezim ěstská linka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zastávku Tržnice na ploše starého autobusového nádraží pro obsluhu bezbariérovou linkou 
920030 Přerov-Olomouc-Prostějov 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
23 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla klientů HVB Bank Czech Republik a.s., v 
souladu s upravenou důvodovou zprávou ad A) 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo klientů veterinární kliniky v souladu s 
důvodovou zprávou ad B) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
24 Umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ CLUB v ulici 
Záměčnická, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace                      
U RYCHTÁŘE v ulici Polská 59, Olomouc v rozsahu 16 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. 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: 22 
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25 Označení objekt ů tabulkami  „Kulturní památka“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
26 Projekty EU - závazky kone čného p říjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a 
orientační systém cestovního ruchu“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje 
celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu. 
 
3. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a 
propagační materiály Olomouc - turistická nej“ k poskytnutí pomoci z programu SROP 
profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o 
poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s 
realizací projektu. 
 
4. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Komunitní 
plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP 
profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o 
poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s 
realizací projektu. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a 
orientační systém cestovního ruchu“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje 
celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu. 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a 
propagační materiály Olomouc - turistická nej“ k poskytnutí pomoci z programu SROP 
profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o 
poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s 
realizací projektu. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Komunitní 
plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP 
profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o 
poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s 
realizací projektu. 
 
8. ukládá 
předložit materiál na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
27 Statut KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený statut KMČ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
prokazatelně seznámit předsedy KMČ s upraveným statutem 
T: 14.6.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
28 Kontrola výb ěru správních poplatk ů u odboru správy -  

oddělení matriky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navržená opatření podle části III, bod 5. Zprávy č. 10/2004 o výsledku vnitřního 
auditu 
T: 28.6.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 26 
 
 
29 Prodej dom ů za rok 2003, smlouvy, úhrady kupní ceny, 

vymáhání dlužných částek v četně sankčních poplatk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 27 
 
 
30 Informace o činnosti kontrolního výboru, Plán kontrolní 

činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
 
 
31 Organiza ční záležitosti -  souhlas s podáním žádosti o ud ělení 

výjimky z UV č.663 (žádost o prodloužení výp ůjčky OkÚ o 25 
let)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o udělení výjimky podle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit stanovisko na ÚZSVM 
T: 14.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30 
 
 
32 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 32 
 
 
33 Návrh programu 17. zasedání ZMO, konaného dne 21.6 .2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 17. zasedání ZMO, které se bude konat v úterý dne 21.6.2005 od 9.00 hodin 
v Regionálním centru Olomouc - sál Pegasus, Jeremenkova 40b, dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 33 
 
 
34 Povolení vjezdu do PZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 34 
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35 OZV o cenové map ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků města Olomouce 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků města 
Olomouce na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
36 Zahrani ční služební cesta Berlín, Bonn  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast zástupců města na zahraniční služební cestě - Berlín, Bonn (Německo) - ve dnech 14. 
- 18.6.2005 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36 
 
 
37 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím účelového úvěru 16. kola FRB - dodatek k žádosti č. 610093/05 dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit žádost žadatele o úvěr - navýšení z klasického Fondu rozvoje bydlení města 
Olomouce ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí účelového úvěru - navýšení z klasického Fondu rozvoje bydlení města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
rovnoměrné splátky u úvěru č. 868/03 dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
odklad splátek na dobu tří měsíců u půjčky č. 882/97 dle důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
odklad splátek úvěrů č. 752/02 a č. 817/02 dle varianty b) důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
odklad splátek na dobu tří měsíců u úvěrů č. 408/99 a č. 611/01 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 39 
 
 
38 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Štrasburk  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 40 
 
 
39 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Francie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40.1 
 
 
40 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
„České dědictví UNESCO“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit  materiál dle bodu č. 2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 41 
 
 
41 Pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pracovní skupině zpracovat a předložit Radě města Olomouce návrhy na řešení 
problematických lokalit z pohledu městského nájemního bydlení 
T: říjen 2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 42 
 
 
42 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 28.6.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit příspěvek nad 50.000 Kč dle důvodové zprávy 
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 43 
 
 
43 Petice - p řehodnocení ú čelu ul. Lazecká  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty o průběhu vyřizování petice 
T: 14.6.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 44 
 
 
44 Komunikace Slavonín - Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy ve spolupráci s odborem investic zajistit realizaci dle důvodové zprávy 
T: 14.6.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků dle varianty č. 4  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 45 
 
 
45 Hasičská zbrojnice Černovír  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci přístřešku u hasičské zbrojnice v Černovíře 
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3. ukládá 
odboru investic zajistit realizaci bodu 2 usnesení 
T: 28.6.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 46 
 
 
46 Různé - Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
neprodleně projekčně a technicky připravit přesun strojovny do objektu ve vlastnictví SmOl a 
následně informovat RMO 
T: 28.6.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 47 
 
 
 
 

 

 

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


