
 
USNESENÍ 

 

z 74. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19.7.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním a 

pololetním termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 19.7.2005  dle upravené části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené části A), části B), části C) důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 33 usnesení RMO ze dne 7.2.1995 (pololetní úkol), týkající se předkládání zprávy o 
účasti zaměstnanců magistrátu a členů zastupitelstva na seminářích, týkajících se státní 
správy a samosprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Změna ve složení Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
zánik mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Jiřího Tesaříka ve volebním 
obvodu č. 4 za KSČM dnem 3.7.2005 
 
3. bere na v ědomí 
nastoupení  člena zastupitelstva města ve volebním obvodu č. 4 za KSČM 
prvního náhradníka - paní Ivanky Weinertové dnem 4.7.2005 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1.1 
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3 Majetkoprávní  záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 150 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určeným zájemcům paní Denise Němcové a 
panu Petru Němcovi - rozšíření na straně nájemce dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 80 m2 a 
části pozemku parc. č. 290/51 o výměře 20 m2, vše  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
předem určeným zájemcům manželům Libuši a Janu Blažejovým bez možnosti umístění 
staveb za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové  zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 83 m2 v   
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Marii a Miroslavu 
Sedláčkovým bez možnosti umístění staveb za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně 
dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 130 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci  panu RNDr. Josefu Látalovi bez 
možnosti umístění staveb za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové 
zprávy bod I. 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 72 m2 v   
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Marii Durkalcové bez 
možnosti umístění staveb  za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové 
zprávy bod I. 5)    
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 290/32 ost. pl. o výměře 60 m2 v    
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci  paní Blance Hlačíkové bez 
možnosti umístění staveb za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové 
zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 231/5 ost. pl. o výměře 130 m2  v  
k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Boženě Štětinové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1712 zast. pl. o výměře 17 m2 v    
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci paní MUDr. Blance Fejtové 
dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 382 m2 a 
pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
předem určeným zájemcům  manželům Petru a Zdeňce Řezníčkovým dle důvodové zprávy 
bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře 2567 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Slavonín 
dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 19/1 zahrada o výměře 400 m2 a 
části pozemku parc. č. 240/1 ostatní plocha o výměře 430 m2 vše v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc předem určeným zájemcům manželům Petru a Ludmile Mikeladzovým dle 
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důvodové zprávy bod I. 11)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře     
3 m2  v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci Bytovému družstvu 
vlastníků bytů Tabulový vrch dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 150/1 orná půda o výměře 17110 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Františku Švestkovi za 
podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře       
8 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Ireně Kabelíkové dle 
důvodové zprávy bod I. 14)  
 
15. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 747 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům panu Pavlu Bernardovi a paní Věře 
Bernardové dle důvodové zprávy bod I. 15)  
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků předem určeným zájemcům - části pozemku 
parc. č. 401/9 zahrada o výměře 100 m2 panu Miloslavu Bětíkovi, části pozemku parc. č. 
401/9 zahrada o výměře 100 m2 panu Břetislavu Talpovi, části pozemku parc. č. 401/9 
zahrada o výměře 422 m2 a pozemku parc. č. st. 603/1 zast. pl. o výměře 12 m2 panu 
Oldřichu Tichému, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. 
č. 604 zast. pl. o výměře 14 m2 paní Ing. Zdence Grohmannové, části pozemku parc. č. 
401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. č. st. 605 zast. pl. o výměře 14 m2 panu 
Miloslavu Grohmannovi, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 398 m2 a pozemku 
parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 13 m2 manželům Miroslavu a Ludmile Janošíkovým, části 
pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 385 m2 a pozemku parc. č. st. 607 zast. pl. o 
výměře 12 m2 manželům Karlu a Vlastě Ťulpovým, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o 
výměře 370 m2, pozemku parc. č. 401/7 ost. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. st. 
608 zast. pl. o výměře 13 m2 manželům Milanu a Boženě Hrabalovým, vše v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
17. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín a 
parc. č. st. 449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc předem určenému 
zájemci společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 17)  
 
18. zveřejnění směny části pozemku parc. č. st. 5 zast. pl. o výměře 7 m2 v  k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ve vlastnictví manželů Karla a Marie Novotných za část pozemku parc. č. 
1045/25 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 18)   
 
19. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci společnosti 
Truly group, s.r.o. - lokalita tř. Svobody - prodej grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod I. 
19)  
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor Peškova č. 1 - volné parkovací místo 
č. 16 o výměře 18,50 m2 předem určenému zájemci panu Milanu Balcarovi dle důvodové 
zprávy bod I. 20)  
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 6 
o výměře 21,50 m2 předem určenému zájemci panu Miroslavu Frömlovi dle důvodové 
zprávy bod I. 21)  
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22. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 
17 o výměře 36,90 m2 předem určenému zájemci panu Josefu Kubovi dle důvodové zprávy 
bod I. 22)  
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 
16 o výměře 26,90 m2 dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
24. zveřejnění výpůjčky nebytových prostor o výměře 40,50 m2 v objektu č.p. 62 na 
pozemku parc. č. st. 497 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Kateřinská 8) 
předem určenému zájemci Bílému kruhu bezpečí, regionální pobočce Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 24)  
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 412/1, kultury zahrada o výměře 
41,31 m2 a části pozemku parc. č. 412/2, kultury zahrada o výměře 12,82 m2 vše v  k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Petře a Petru 
Chrobákovým a souhlasí s ukončením nájmu s manžely Pyšnými dohodou k datu 31. 7. 
2005 dle důvodové zprávy bod I. 25)   
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 841, kultury zahrada o výměře 
328 m2 v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ladislavu 
Čechákovi dle důvodové zprávy bod I. 26)   
 
27. zveřejnění odprodeje objektu č. p. 282 s pozemkem parc. č. st. 1658 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 354 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní 
Jiřině Juránkové dle důvodové zprávy bod I. 27)   
 
28. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 43,30 m2 v objektu k 
bydlení č. p. 67 na pozemku parc. č. st. 80 zast. pl. vše v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc 
(Jilemnického č. o. 29) předem určenému zájemci paní Michaele Podivínské dle důvodové 
zprávy bod I. 28)  
 
29. zveřejnění odprodeje nebytových prostor nacházejících se v 1. PP, 1. NP, 2. NP objektu 
občanské vybavenosti č.p. 65 na pozemku par. č. st. 110/1 zast. pl. a nádvoří a odprodeje 
pozemku par. č. st. 110/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 869 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc (východní trakt objektu Svatoplukova 11, Olomouc) dle důvodové zprávy bod I. 29)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/1 zahrada  o výměře 200 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc paní Haně Dočkalové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 1)  
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1051/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům Davidovi a Renátě Kalvachovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 louka o výměře 380 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Jiřině a Miroslavu Indrákovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3)   
 
33. úplatný pronájem 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 
paní Terezii Bodišové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
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34. úplatný pronájem 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 paní Ivě Kirchnerové 
dle důvodové  zprávy bod II. A) 5)  
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manželům Mgr. Ivetě a Mgr. Josefu Nedozrálovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové  zprávy bod II. A) 6)   
 
36. úplatný pronájem 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 
panu Mikuláši Hamimu bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
37. úplatný pronájem 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 panu Jiřímu 
Filípkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
38. úplatný pronájem 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 
paní Vlastě Smyslilové bez možnosti umístění staveb dle důvodové  zprávy bod II. A) 9)  
 
39. úplatný pronájem 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 
paní Márii Dvorské bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
40. úplatný pronájem 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 
panu Vlastimilu Smyslilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
41. úplatný pronájem 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 
panu Petru Tichému bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
42. úplatný pronájem 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 
panu Janu Pikuljakovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
43. úplatný pronájem 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 
panu Zoltanu Garajovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
44. úplatný pronájem 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 
panu Stanislavu Culkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
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45. úplatný pronájem 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 manželům Marii a 
PhDr. Dušanu Žváčkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové  zprávy bod II. A) 16)  
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní Miroslavě Rybníkářové dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
47. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 336 m2 v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc společnosti HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
48. úplatný pronájem parc.č. 719/1 orná půda o výměře 4162 m2 v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Jiřímu Novákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování horkovodu 
na pozemku parc. č. 1051/2 ost. pl. o výměře 3 306 m2 v k. ú. Nová Ulice, 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) 24)    
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 835/2 ost. pl. o výměře 3 609 m2 a parc. č. 854 ost. pl. o 
výměře 1 412 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia 
Česká republika, a. s. za použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 25)    
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 451/29 o výměře 4 489 m2, parc. č. 350/41 o výměře 225 m2, 
parc. č. 350/33 o výměře 4 557 m2, parc. č. 350/34 o výměře 16 940 m2, parc. č. 350/28 o 
výměře 4 495 m2 a parc. č. 350/29 o výměře 2 418 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, 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) 26)   
 
52. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 95 m2 v k.ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Marii Letfusové dle důvodové zprávy bod II. A) 28)  
  
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc Zbyňku Horákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 29)  
 
54. úplatný pronájem části pozemku, parc.č. 380/130, orná půda v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc o velikosti 105 m2 Václavu Babkovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a při nájemném 4,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 30)   
 
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 535/39 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům MUDr. Heleně a MUDr. Hamedovi Al Kirbiovým 
dle důvodové zprávy bod II. A) 31)   
 
56. úplatný pronájem 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 
panu Ing. Zbyňku Petrovi, CSc.  dle důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování optického 
kabelu nad pozemky parc. č. 75/135 o výměře 11 264 m2, parc. č. 116/6 o výměře 1 764 m2, 
parc. č. 125/6 o výměře 4 112 m2, parc.č. 134/1 o výměře 8 707 m2 a parc. č. 149 o výměře 
4 642, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Metropolitní síť Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 33)   
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58. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře  2 500 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Wisdom reality, s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 37)  
 
59. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení a údržby veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 1920/1 ost. pl. o výměře 9597 m2 v k. ú. Holice, obec 
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje ve prospěch statutárního města Olomouc za 
podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene uhradí 
společnost Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 43)  
 
60. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení a údržby veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 1919/2 ost. pl. o výměře 643 m2 v k. ú. Holice, obec Olomouc 
ve vlastnictví pana MUDr. Aleše Skřivánka ve prospěch statutárního města Olomouc za 
podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene uhradí 
společnost Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 43)  
 
61. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení a údržby veřejného 
osvětlení (včetně práva zřídit a provozovat část veřejného osvětlení stavby SO-81 OK 
Přerovská-Keplerova SO-401 A v délce cca 7 m - kabelové podzemní vedení CYKY 4Bx16 
částečně uložené v chráničce) na pozemku parc. č. 1941/3 ost. pl.o výměře 1014 m2 v k. ú. 
Holice, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky ve prospěch 
statutárního města Olomouc za podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného 
věcného břemene uhradí společnost Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 43)  
 
62. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení a údržby veřejného 
osvětlení (včetně práva vstupovat, vjíždět za účelem provozování stavby a provádění jejich 
revizí a oprav)  na pozemcích parc. č. 860/4 ost. pl. o výměře 339 m2, parc. č. 876/9 ost. pl. 
o výměře 45 m2 a parc. č. 1944/5 ost. pl. o výměře 2020 m2, parc. č. 878/20 orná půda o 
výměře 336 m2, parc. č. 860/1 orná půda o výměře 163 m2, 860/2 orná půda o výměře     
514 m2 a parc. č. 1944/6 ost. pl. o výměře 132 m2, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti Centrum Olympia Olomouc, a.s. ve prospěch statutárního města 
Olomouc za podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene 
uhradí společnost Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 43)  
 
63. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení a údržby veřejného 
osvětlení (včetně práva spočívajícího ve zřizování, provozování, údržbě a opravách vedení)  
na pozemcích parc. č. 1916/1 ost. pl. o výměře 52 307 m2, v k. ú. Holice, obec Olomouc ve 
vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouc za 
podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene uhradí 
společnost Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 43)  
 
64. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístit stavbu „SO-302 - 
Chránička vodovodu“, (včetně přeložky potrubí, práva vstupovat a vjíždět na pozemky za 
účelem provozování stavby „SO-302 - Chránička vodovodu“ a provádění revizí a oprav) na 
pozemcích parc. č. 1944/5 ost. pl. o výměře 2020 m2, parc. č. 1846/93 ost. pl. o výměře     
50 m2, parc. č. 1846/56 orná půda o výměře 38 m2, parc. č. 878/20 orná půda o výměře   
336 m2 a parc. č. 1846/57 orná půda o výměře 315 m2, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti Centrum Olympia Olomouc, a.s.  ve prospěch statutárního města 
Olomouc za podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene 
uhradí společnost Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 43)  
 
65. úplatný pronájem NP Masarykova 3, o velikosti 414,20 m2 Tomáši Melichárkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)  
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66. zveřejnění bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 133  zahrada o výměře 65 m2 v 
k.ú. Týneček, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Bohumilu a Lence 
Směšným dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
67. zveřejnění směny části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 
30 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)    
 
68. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/9/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a  společností PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
69. zařazení částky 45.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2005 dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
70. zařazení částky ve výši 170 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
71. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej v lokalitě č. 3 - nám. Národních hrdinů za 
účelem prodeje grilovaných kuřat předem určenému zájemci společnosti NEMO COMPANY, 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
72. uzavření „Smlouvy o poskytnutí investiční dotace „ mezi Olomouckým krajem jako 
poskytovatelem a statutárním městem Olomouc jako příjemcem dle předloženého návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Renaty a  Ing. Jiřího Streitových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1930 
ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 20)   
 
2. pana Václava Navrátila o revokaci usnesení RMO ze dne 31. 5. 2005, bod programu 2, 
bod I. 3 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku  parc.č. 719/1 orná 
půda o výměře 2081 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
3. pana Jiřího Němce o úplatný pronájem části konstrukce zábradlí na mostu Křelov - 
nadjezdu nad rychlostní komunikací č. I/35 Olomouc - Mohelnice, spojující pozemky  parc. č. 
1180  ostatní plocha a parc. č. 1181ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
4. společnosti Wilk Boskovice s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 616/2 
ostatní plocha o výměře 690 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II. A) 35)   
 
3. souhlasí 
1. se změnou doby nájmu části pozemku parc.č. 81 zahrada o výměře 880 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc manželům Ing. Jaromíru a Evě Kunátovým na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
2. s rozšířením účelu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 95/27 ost. pl. o výměře 
440 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti DELTA ARMY, s. r. o. o výstavbu 
zděného oplocení podél přístupové komunikace s bránou v čele komunikace, a to na vlastní 
náklad nájemce dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
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3. s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 288/1 orná půda o výměře   
120 m2 v k.ú. Neředín uzavřenou se společností ABAS spol. s r. o. do 31. 12. 2005 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 27)   
 
4. s podnájmem části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 390 m2 v k. ú. Olomouc - 
město a dále části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 765 m2 a pozemku parc. č. st.  
683/4 zast. pl. o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc - město  se společností Noe s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 38)  
 
5. s odpočtem nákladů vynaložených na údržbu areálu Korunní pevnůstky, údržbu a sečení 
travnatých ploch, nákladů na ostrahu v celkové výši 187.454,- Kč z nájemného společnosti 
P. M. PROXIMA spol. s r. o.  a společnosti Stavitelství Pospíšil,  s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 39)  
 
6. se zúžením subjektu na straně nájemce u úplatného pronájmu areálu Korunní pevnůstka - 
pozemků parc. č. 101/6 o výměře 2339 m2, parc. č. 101/7 o výměře 174 m2, parc. č. 101/10 
o výměře 743 m2, parc. č. 102/4 o výměře 514 m2, parc. č. 102/5 o výměře 1998 m2, parc. 
č. 102/6 o výměře 930m2, parc. č. 102/7 o výměře 102 m2, parc. č. 102/11 o výměře      
5624 m2 včetně objektu ocelové garáže o rozloze 320 m2, parc. č. 102/12 o výměře       
5043 m2, parc. č. 102/18 o výměře 728 m2  a parc. 128/1 o výměře 2276 m2 a ost. st. 
objekty č. p. 941 s pozemkem parc. č. st. 691 o výměře 103 m2 (vrátnice), č. p. 939 s 
pozemkem parc. č. st. 692 o výměře 1666 m2 (hlavní sklad), č. p. 940 s pozemkem parc. č. 
st. 693 o výměře 465 m2 (menší sklad), ost. stav. objekt s pozemkem parc. č.st.  755 o 
výměře 838 m2 ( býv. prachárna), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc o společnost 
P. M. PROXIMA spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 40)  
 
7. s provozováním sběrny sázkové společnosti Synot Tip a.s. v nebytovém prostoru 
Masarykova 3, Olomouc za podmínky, že při instalaci terminálu nebude zasahováno bez 
souhlasu pronajímatele do objektu dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
8. se slevou nájemného ve výši 50% za období od 13.5. do 14.6.2005 ve výši 1.279,- Kč v 
NP Jilemnického 29, Olomouc - Nedvězí dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
9. s podnájmem částí objektu č. 14 (hangár v areálu letiště Neředín) na pozemku parc. č. st. 
1400/1 zast. pl. v k.ú. Neředín  pro pan Rudolfa Procházku, pana Jiřího Dlabala, pana 
Zbyňka Černoška, pana Karla Podborského, pana Milana Hrdličku, pana Stanislava 
Huličného, pana Ladislava Vašíčka, pana Petra Cubra, pana Ivana Zvolského, pana Aloise 
Skládala, pana Radima Menšíka, pana Jana Mikulčíka a pana Vojtěcha Petříka dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
10. s vybudováním stavby stálého stanoviště kontejneru na směsný domovní odpad na části 
pozemku parc. č. 875/10 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro 
Společenství pro dům Legionářská č. p. 1088/ č. or. 6, Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 
3)  
 
11. s poskytnutím příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Slavonín na zřízení přípojky 
kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí objektu č. p. 149 (sokolovna) na pozemku parc. č. 755 
zast. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve výši 170 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
IV. 6)   
 
4. bere na v ědomí 
postup dle důvodové zprávy bod II. A) 36)   
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5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11.1.2000 čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 16 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění optického kabelu 
metropolitní sítě UPONET nad pozemky parc. č. 75/135 ost. pl., 116/6 ost. pl., 125/6 ost. pl., 
134/1 ost. pl. a 149 ost. pl., vše v k.ú. Olomouc - město pro společnost Merit group, a.s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 34)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře  
2 500 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností Wisdom reality, s. r. 
o. při kupní ceně ve výši 1 240,- Kč/m2 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 31. 7. 2007 dle důvodové zprávy bod II. A) 37)   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 133 zahrada o výměře 371 m2 v k.ú. Týneček, obec 
Olomouc manželům Bohumilu a Lence Směšným za kupní cenu ve výši 146 180,- Kč + 
náklady za vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č.  377/76 orná půda o výměře 43535 m2 v k.ú. 
Týneček z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
4. směnu pozemku parc. č. 75/137 ost. pl. o výměře 274 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje ve správě Vědecké knihovny v Olomouci za část 
pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. o výměře 250 m2 a pozemek parc. č. 75/138 ost. pl. o 
výměře 37 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5)     
 
5. odprodej pozemku parc. č. st. 1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a části pozemku parc. č. 
79/28 ost pl. o výměře 276 m2 (dle geometrického plánu č. 816-847/2005 pozemek parc. č. 
79/32 ost. pl. o výměře 276 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc do vlastnictví 
ČR - Krajského soudu v Ostravě za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. 119.600,- Kč za 
podmínky zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. st. 
1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a část pozemku parc. č. 79/28 ost pl. o výměře 276 m2 
(dle geometrického plánu č. 816-847/2005 pozemek parc. č. 79/32 ost. pl. o výměře          
276 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
6. bezúplatný převod objektu čp. 1175 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1966 zast. pl. o 
výměře 330 m2, objektu čp. 1176 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 
330 m2, objektu čp. 1161 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2 
a pozemků parc. č. 346/1 ost. pl. o výměře 5 307 m2 a parc. č. 349/2 ost. pl. o výměře       
293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
III. 8)  
 
7. odprodej pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům Jiřímu a Věře Konečným za kupní cenu ve výši 53 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Miloslava Bětíka o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 
100 m2, pana Břetislava Talpy o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 
100 m2, pana Oldřicha Tichého o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 
422 m2 a pozemku parc. č. st. 603/1 zast. pl. o výměře 12 m2, paní Ing. Zdenky 
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Grohmannové o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 400 m2 a 
pozemku parc. č. 604 zast. pl. o výměře 14 m2, pana Miloslava Grohmanna o odprodej části 
pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. č. st. 605 zast. pl. o 
výměře 14 m2, manželů Miroslava a Ludmily Janošíkových o odprodej části pozemku parc. 
č. 401/9 zahrada o výměře 398 m2 a pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 13 m2, 
manželů Karla a Vlasty Ťulpových o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o 
výměře 385 m2 a pozemku parc. č. st. 607 zast. pl. o výměře 12 m2, manželů Milana a 
Boženy Hrabalových  o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 370 m2, 
pozemku parc. č. 401/7 ost. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. st. 608 zast. pl. o 
výměře 13 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 
16)   
 
2. žádosti pana Ing. Jana Kolenyáka o směnu 1/26 pozemku parc. č. 396 ost. pl. o celkové 
výměře 154 m2 a 1/26 pozemku parc. č. 747 ost. pl. o celkové výměře 2 219 m2, vše v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Jana Kolenyáka za část 
pozemku parc. č. 684 lesní pozemek o celkové výměře 66 180 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
3. žádosti pana Pavla Šošolíka o odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 ost. pl. o výměře 
350 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6, bod 11 ve věci nevyhovění žádosti 
MUDr. Lucie Míčkové o směnu části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku parc. č. 509 ost. 
pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, bod programu 4, bod 44 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc 
manželům Ing. Janovi a MUDr. Marii Poláchovým dle důvodové zprávy bod IV. 2)     
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
4 Knihovna m ěsta Olomouce - povolení realizace investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pořízením investičního majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene  dle 
důvodové zprávy body 1, 2 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
- uzavření  budoucí smlouvy kupní  dle důvodové zprávy body 3, 4 
- uzavření smlouvy směnné dle důvodové zprávy bodu 5 
- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  zhotoveného díla dle důvodové zprávy body 6, 
7, 8 
 
3. ukládá 
předložit  body č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
dohodnout s vlastníky pozemků dle bodů 3 a 4 důvodové zprávy poskytnutí tří parkovacích 
míst variantně v ulici Barvířská a na třídě Svobody, při podmínce nájemného 419,-Kč/m2 
parkovací plochy/rok 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.2 
 
 
6 Moravské divadlo Olomouc -  souhlas s provedením stavebních 

úprav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s provedením stavebních úprav dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.3 
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7 Veřejná zakázka č. 19-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků a konzultantů pro zadávací řízení archivní číslo č. 19-05 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 21-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků a konzultantů pro zadávací řízení archivní číslo č. 21-05 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 22-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků a konzultantů pro zadávací řízení archivní číslo č. 22-05 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 31-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zprávu o průběhu hodnocení 
 
2. přiděluje 
veřejnou zakázku s názvem „Průmyslová zóna Šlechtitelů + podnikatelský inkubátor - výběr 
inženýra stavby“ archivní 31-05 uchazeči  dle návrhu hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
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11 Veřejná zakázka 35-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
zájemce HORSTAV Olomouc, spol. s  r. o a INSTA Olomouc, s r. o. z důvodu nesplnění 
kvalifikace. 
 
2. přiděluje 
veřejnou zakázku „Olomouc, Kyselovská ul. - rekonstrukce komunikace „  s archivním číslem 
35-05 zájemci dle doporučení hodnotící komise 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
12 Veřejná zakázka 34-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 3 písm a) zákona č. 40/2004 Sb. k 
veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Hynaisova ul. 10- dodatečné stavební 
práce IV.“  ref. číslo 34-05. 
 
2. pověřuje 
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou; 
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi ve složení: Ing. Michalička, Ing. Trokan, Ing. 
Tichý a Bc. Leitgebová.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 13-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zveřejnění předběžného oznámení na tuto veřejnou zakázku; 
- uzavření mandátní smlouvy se společností GORDION s.r.o. na provedení zadávacího 
řízení dle DZ. 
 
2. 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 
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14 Veřejná zakázka č. 32-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zveřejnění předběžného oznámení 
- uzavření mandátní smlouvy se společností GORDION s.r.o. na provedení zadávacího 
řízení dle DZ. 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
 
 
15 Veřejná zakázka 17-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zprávu o průběhu hodnocení dle upravené důvodové zprávy 
 
2. přiděluje 
veřejnou zakázku s názvem „Průmyslová zóna Šlechtitelů + podnikatelský inkubátor - výběr 
zhotovitele stavby“ archivní č. 17-05 uchazeči dle doporučení hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
16 Veřejná zakázka č. 21-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
své usnesení ze dne 28.6.2005, bod č. 3, ohledně pověření k provedení zadávacího  řízení 
pro firmu Stavoprojekt Olomouc, a.s. 
 
2. schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy se společností BM asistent s.r.o. na provedení zadávacího řízení 
dle DZ. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.9 
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17 Veřejná zakázka č. 37-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení archivní číslo 37-05 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Martina Novotného k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s 
touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 3.10 
 
 
18 Veřejná zakázka 64-04  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky archivní číslo 64-04 dle bodu 5, části 2 usnesení 
RMO ze dne 22.3.2005. 
 
2. schvaluje 
další postup dle varianty A) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat harmonogram stěhování odborů dle varianty C) důvodové zprávy 
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.11 
 
 
19 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: 
Kment Petr, Černá cesta 27, Olomouc 
Malíčková Simona, Černá cesta 25, Olomouc 
Beneš Valtr, Marcela, Černá cesta 23, Olomouc 
Valčík Petr, Pavla, Černá cesta 21, Olomouc 
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Staňková Pavla, Jaroslav, Stiborova 20, Olomouc 
Tomanová Renáta, Wolkerova 46, Olomouc 
Weiser Jaromír, Sladkovského 1D, Olomouc 
Dokoupil Milan, Sladkovského 1A, Olomouc 
Koteková Simona, Topolová 1, Olomouc 
Bubela Marek, Rumunská 11, Olomouc 
Bc. Vildner Tomáš, Topolová 9, Olomouc 
Bětíková Danuše, Topolová 6, Olomouc 
Conceicaová Viera, Ambrósio, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
      b) 1 roku s nájemci:   
Trúsiková Petra, U Letiště 10, Olomouc 
Ing. Sítek Radovan, Rumunská 11, Olomouc 
Raška Jaroslav, P.Přichystala 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci: 
Kohut Ondrej, P. Přichystala 70, Olomouc 
Weisová Dagmar, Radim, U Letiště 10, Olomouc 
Šípková Michaela, Balbínova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Mirgová Pavlína, Pavel, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 ) 
 
3. prodloužením nájemní smlouvy po předchozí výměně bytu na 1 rok s nájemci: 
Marie a Ján Strkáčovi, Blažejské náměstí 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
4. s uzavřením nových nájemních  smluv z důvodu přechodu nájmu: 
Karel Dub, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Eva Malá, Tř.Kosmonautů 16, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 a,b) 
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Družební 11, Olomouc Oldřiška Hanáková o dceru Soňu Hanákovou 
dle důvodové zprávy bod  5)   
 
6. se změnou nájemce:   
Martina Ferencová, Rožňavská 12, Olomouc - dříve bratr Petr Ferenc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
20 Bytové  záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se Zdeňkem Hrabským dle důvodové zprávy  
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Ivonou Martiškovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Miladou Burgetovou dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Ludmilou Šenvajcovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
21 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 386 zast. plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, Severomoravské energetice, a. s.  za kupní cenu ve výši 13 493,- Kč dle důvodové 
zprávy bod  I/1. str. 1,2 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Taťány Krškové ve věci odkupu pozemku parc. č. st. 386 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 36 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod  I/1 str. 1, 2 
 
3. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemku parc. č. 619/5  louka o výměře 115 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod  I/2 str.2  
 
4. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje  pozemku parc. č. st. 1658/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 52 m2 v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  I/3 str. 2, 3 
 
5. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemku parc. č. st. 369 zast. pl. a nádvoří o výměře 128 m2 a pozemku parc. č. 
647/1 zahrada o výměře 240 m2,  vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod  I/4 str. 3,4 
 
6. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemků parc. č. 485 ost. pl. o výměře 222 m2 a parc. č. 93/58 ost. pl. o výměře 300 
m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod  I/5 str. 4,5 
 
7. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemku parc. č. st. 371/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 224 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc , dle důvodové zprávy bod  I/6 str. 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 26. 4. 2005  bod 8, část 3,  ve věci prodeje pozemku č. st. 2372 
zast. pl. o výměře 31 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Vladimíru Skalickému  a 
Anně a Šverclové a schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 2372 zast. pl. o výměře 31 m2, v k. 



 19

ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 16.349,- Kč panu Vladimíru Skalickému, 
dle důvodové zprávy bod  I/ 7 str. 5,6 
 
9. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemku parc. č. st. 261 zast. pl. a nádvoří o výměře 391 m2, a pozemku parc. č. 
381/10 zahrada o výměře 431 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod  I/8 str. 6,7 
 
10. schvaluje zve řejnění záměru 
pronájmu části pozemku parc. č.  320/1 ost. pl. o výměře 61,25 m2,  v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc ( viz snímek), dle důvodové zprávy bod  I/10 str. 7, 8 
 
11. schvaluje zve řejnění záměru 
pronájmu pozemku parc. č. 93/47 ost. pl. o výměře 782  m2, v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod  I/11 str.8,9 za podmínky informování vlastníků všech 
dotčených nemovitostí 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Pavly Tomáškové ve věci odkupu, případně směny, nebytových jednotek č. 
924/1 a 924/2 v domě č. p. 924, 925, 926, 927, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod II/1 str. 9,10 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) s pozemkem parc.č. st. 917 zast. pl., o výměře 
257 m2, a pozemkem parc.č. st. 918 zast. pl., o výměře 258 m2,  vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Rožňavská 8, 10, za kupní ceny 
vypočtené dle ,, Pravidel“  a přílohy č. 1  důvodové zprávy bod II/2 str. 10,11 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č.p. 342 (Ostružnická 40)  s pozemkem parc. č. st. 291 zast. pl. o výměře 105 
m2, vše v k.ú. Olomouc město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu  Ostružnická 
40, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“  a přílohy č.  2   důvodové zprávy , bod  II/3 str. 
11 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Petra  Korytára ve věci prodeje nebytové jednotky  342/5 v domě Ostružnická 
40, dle důvodové zprávy bod II/ 3 str. 11 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Peerových ve věci prodeje domu č. p. 209 (Samota č. p. 209), s pozemkem 
parc. č. st. 287 zast.pl. o výměře 354 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod II/ 4 str. 12 
 
17. schvaluje 
St. Hubert s. r. o., jako dražebníka k provedení veřejné dražby nebytové jednotky č. 649/13 v 
domě č. p. 649 (Javoříčská 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2219/14561 na 
společných částech domu č. p. 649, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2219/14561 
na pozemku parc. č. st. 828, zast. pl., o výměře 465 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, při vyvolávací ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 1 208 172,- Kč, a to v 
souladu s usnesením ZMO ze dne 21. 6. 2005, dle důvodové zprávy bod III/ 1 str. 12, 13, 14  
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18. schvaluje 
St. Hubert s. r. o., jako dražebníka k provedení veřejné dražby domu č.p. 38 (Krejčího 10), s 
pozemkem parc. č. st. 61, zast. pl., o výměře 268 m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, 
při vyvolávací ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 2 505 950,- Kč, a to v souladu s 
usnesením ZMO ze dne 21. 6. 2005, dle důvodové zprávy bod  III/1 str. 12,13,14 
 
19. schvaluje zve řejnění záměru 
pronájmu místnosti o výměře 9 m2, předem určenému zájemci panu Jaroslavu Glozigovi za 
podmínky, že v rámci rozdělení nedojde ke zhodnocení věci, a souhlasí s ukončením 
nájemního vztahu dohodou s předchozím nájemcem Tělovýchovnou jednotou Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod III/2 str. 14,15  
 
20. nevyhovuje žádosti 
pana Miloslava  Svozila  ve věci udělení souhlasu se stavebními úpravami, dle důvodové 
zprávy bod  III/3 str. 15 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 485/14 v domě č. p. 485 (Selské nám. 65) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  223/8573 na společných částech domu 223/8573 a pozemku parc.č. 
91/3 zast.pl., vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,  manželům  Aleně a Miroslavu Kovářovi 
za kupní cenu ve výši 13 037,- Kč, dle důvodové  zprávy bod III/4 strt. 15,16 
 
22. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod III/5 str. 16,17  
 
23. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod III/6 str. 17  
 
24. schvaluje 
vrácení druhé části kupní ceny dle důvodové zprávy bod III/7str.17 
 
25. nevyhovuje žádosti 
paní Zdenky Kirchnerové, ve věci uznání faktury dle důvodové zprávy bod III/8 str.17,18 
 
26. schvaluje 
proplacení faktur dle důvodové zprávy bod III/9 str.18 
 
27. schvaluje 
úhradu finanční nákladů dle důvodové zprávy bod III/ 10 str. 18 
 
28. schvaluje 
žádost o doplacení  zálohy do fondu oprav  dle důvodové zprávy bod III/11 str. 19 
 
29. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu do domu  č. p. 405 (Riegrova 3), na 
pozemku parc. č. st. 381, zast. pl., a dům č.p. 404 (Riegrova 5), na pozemku parc. č. st. 382, 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, 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 
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III/ 12 str. 19  
 
30. revokuje 
usnesení č. 14, část 38, usnesení RMO ze dne 14. 6. 2005 ve věci rozšíření věcného 
břemene a schvaluje zrušení věcného břemene umístění elektronické sirény pro Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, IČ 70885940, pro účely zajištění provozu, opravy a 
údržby koncového bodu sirény „Varovného informačního systému města“ za účelem 
varování a informování občanů v době mimořádných situací pro objekt bydlení č. p. 999, s 
pozemkem parc. č. st. 1309, zast. pl., o výměře 217 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod III/ 13 str. 20  
 
31. schvaluje 
pozastavení prodeje domu č. p.  241 (Polská 57) s pozemkem parc. č. st. 273, zast. pl., o 
výměře 263 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvovodové zprávy  bod III/14 str. 20, 
21 
 
32. ukládá 
dopracovat informace o bytovém domu  č. p.  241 (Polská 57) dle diskuse v RMO a následně 
tuto informaci předložit RMO  
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
22 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
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 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
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23 Rozpočtové zm ěny -  žádost o za řazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
zařazení žádosti do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
24 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.2 
 
 
25 Rozpočtové zm ěny roku 2005 -  očekávané úspory provozních 

výdaj ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
zvýšení rozpočtové rezervy o úspory vykázané v důvodové zprávě 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.3 
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26 Rekonstrukce Výstavišt ě Flora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy dle bodu 3.4 důvodové zprávy pro 1. etapu rekonstrukce Výstaviště Flora 
Olomouc 
 
3. schvaluje 
variantu L) dopravního připojení dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
při přípravě rozpočtu na rok 2006 zařazení finanční částky 1,8 mil.Kč na projektovou přípravu 
1. etapy rekonstrukce Výstaviště Flora Olomouc 
T: 6.9.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
připravit záměr projektu a prezentaci projektu (vizualizaci) pro jednání se subjekty v rámci 
implementační struktury ČR a před tímto jednáním předložit RMO 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
27 Výpov ěď z nájmu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výpověď z nájmu dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vypovědět smlouvu o nájmu ve smyslu důvodové zprávy 
T: 9.8.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. ukládá 
iniciovat přípravné kroky k zahájení rekonstrukce objektu vč. etapizace dle důvodové zprávy 
T: 6.9.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 



 24

 
28 Dolní nám ěstí - dopracování studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravené zadání pro dopracování studie rekonstrukce Dolního náměstí dle bodu II. 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zadat dopracování studie  
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
29 Dohoda o financování Europe Direct  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvy na projekt EUROPE DIRECT s Olomouckým krajem dle  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy dle důvodové zprávy  
T: 9.8.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
30 Návrh čerpání prost ředků z investi čního fondu –  příspěvkové 

organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. ukládá 
předložit návrh čerpání inv. fondu příspěvkových organizací v rámci přípravy rozpočtu SmOl 
na následující kalendářní rok 
T: 6.9.2005 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
31 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 1 - 6/2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15 
 
 
32 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 15.1 
 
 
33 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, odst. I 
 
3. schvaluje 
využití části prostředků z malých projektů na opravu 24 válečných hrobů na spojeneckém 
hřbitově dle důvodové zprávy, odst. II 
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č.1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 16 
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34 Dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasi čů z rozpo čtu 

Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy na příspěvek Olomouckého kraje na dovybavení jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 6.9.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 17 
 
 
35 Cyklistické stezky - získané dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smluv na příspěvky od Olomouckého kraje na vybudování čtyř cyklistických stezek 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi Bc. Miroslavu Petříkovi podepsat smlouvy na poskytnuté příspěvky dle důvodové 
zprávy 
T: 6.9.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
36 Výsledky hospoda ření SmOl za 1. pololetí roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 19 
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37 Dohledová úst ředna ELS Area  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup dopravní dohledové ústředny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci nákupu dle důvodové zprávy 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
38 Žádost Fakulty t ělesné kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
vyhovění žádosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
39 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 BAR U NÁDRAŽÍ v ul. 
Masarykova č. 61, Olomouc, v rozsahu 11,75 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace U 
KROKODÝLA v ulici Uhelná č. 11, Olomouc, v rozsahu 47,5 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. 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
40 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění firmy dle přílohy č. 1 v průmyslové zóně Šlechtitelů 
 
3. ukládá 
předložit informaci o vývoji jednání s dalšími investory dle důvodové zprávy 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
41 Chodníky 2005 - výb ěr akcí k realizaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci akcí dle bodu B/1, 2, 3, 4, 5 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat akce dle bodu B/1, 2, 3, 4, 5  předložené důvodové zprávy 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
42 Financování akce -  rekonstrukce Moravského divadla 

Olomouc, část D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
nárokovat zařazení částky dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu roku 2006 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
předložit radě informaci o zajištění finančních prostředků na investiční akci dle důvodové 
zprávy na období 1. čtvrtletí 2006 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
43 Akce fond soudržnosti - organiza ční schéma  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační schéma pro realizaci projektu „Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové 
sítě - II. část“ dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na personální zajištění schváleného organizačního schématu dle bodu 
2. usnesení 
T: 6.9.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
44 Kluby pro d ůchodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zřízení Klubu pro důchodce  v Olomouci - Topolanech, Nedbalova 7, dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
zajistit změnu užívání objektu v Olomouci - Topolanech, Nedbalova 7, ve smyslu důvodové 
zprávy 
T: 27.9.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
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4. ukládá 
vybavit místnost Klubu pro důchodce a zajistit provozování klubu ve smyslu důvodové zprávy 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
45 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky a majetk em z 

rozpo čtu zřizovatele statutárního m ěsta Olomouce u ZŠ 
Nedvědova  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 31 
 
 
46 Rekonstrukce komunikace I. a II. stavby ulice Koželužská, org. 

0636, org. 4259.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 32 
 
 
47 Zahrani ční kontakty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán zahraničních aktivit na 2.pol. roku 2005 a rok 2006 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 33 
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48 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Pécs  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 34 
 
 
49 Evropský týden mobility - Evropský den bez aut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
zapojení statutárního města Olomouce do Evropského dne bez aut 
 
3. ukládá 
podepsat Chartu 2005 (Evropský den bez aut/Evropský týden mobility) za statutární město 
Olomouc 
T: 9.8.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu připravit a zorganizovat „Evropský den bez 
aut/Evropský týden mobility“ ve smyslu upraveného návrhu programu dle důvodové zprávy 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
5. ukládá 
členům rady města zastoupených v řídících orgánech DPMO a.s. iniciovat zapojení DPMO 
a.s. do projektu Evropský týden mobility - Evropský den bez aut 
T: 9.8.2005 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
6. ukládá 
projednat s organizátory akce Evropský týden mobility - Evropský den bez aut možnost 
konání osvětových akcí pro veřejnost v náhradní lokalitě 
T: 9.8.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 35 
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50 Petice - p řehodnocení ú čelu ul.Lazecká  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
odboru dopravy připravit úpravu komunikace dle důvodové zprávy 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
po schválení v RMO informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 6.9.2005 
O: Koordinátor 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
51 Žádosti o obnovu zna čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup u žádostí na obnovu značení vybraného místa pro parkování dle varianty 1. uvedené 
v důvodové zprávě 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
52 Rekonstrukce a dobudování stokové sít ě města- dodatek č. 2, 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 a 3 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
primátorovi města Olomouce podepsat upravený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby Rekonstrukce  a dobudování stokové sítě města Olomouce dle bodu A důvodové 
zprávy   
T: 9.8.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouce dle bodu B předložené důvodové 
zprávy  
T: 9.8.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 39 
 
 
53 Povolení  vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 40 
 
 
54 Různé - Oslava maršála Radeckého  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
stanovisko Okresního výboru svazu bojovníků za svobodu 
 
2. ukládá 
odpovědět žadateli v intencích diskuse v RMO 
T: 9.8.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 41 
 
 
55 Různé - Rekonstrukce Moravského divadla -  řešení 

majetkoprávních vztah ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
rozpracovat variantu 2 při řešení majetkoprávních vztahů, tj. směnou pozemku 
T: 9.8.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 42 
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56 Různé - MNG COMP, s.r.o. - vyrovnání  
Rada města Olomouce jako zástupce spoluvlastníka bytového domu Jiráskova 10, 10a, 10b, 
10c a Sladkovského 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e po projednání: 
 
1. pověřuje 
představenstvo bytového družstva Jiráskova, jako druhého spoluvlastníka, dořešením 
vyrovnávacího jednání s firmou MNG COMP, s.r.o. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 43 
 
 
57 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 44 
 
 
 
 
 

 

 

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


