
 
USNESENÍ 

 

z 77. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6.9.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 6.9.2005 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. 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 
 
4. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod  5,  část 3 usnesení RMO ze dne 17.8.2004, týkající se bytových záležitostí 
- bod 17, část 3 usnesení RMO ze dne 23.11.2004, týkající se domu s pečovatelskou 
službou - DSP 
- bod 16, část 8 usnesení RMO ze dne 28.6.2005, týkající se parkování v přednádraží 
- bod 30, část 2 usnesení RMO ze dne 19.7.2005, týkající se návrhu čerpání prostředků z 
investičního fondu - PO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 61/6 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc předem určeným zájemcům  manželům Stanislavu a  Jindře 
Chloupkovým dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 115/5 zahrada o výměře 110 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Zdeňkovi a Anně 
Válkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 165 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a 
Jaroslavě Matějovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)  
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4. zveřejnění úplatného  pronájmu pozemku parc. č. 1207/10 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Michalu Sklenářovi dle 
důvodové zprávy bod I. 4)  
  
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 250 m2 v 
k. ú. Povel, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Evě 
Žampachovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 380 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Marcele 
a Jiřímu Strniskovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 32 zast. pl., zbořeniště o výměře   
85 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Aloisi Korytarovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 281 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Ing. Janu Škurkovi dle 
důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 620 m2 v  
k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Liboru a Mgr. PhD. 
Janě Marečkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 250 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Lence Pazderkové dle 
důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ost. pl. o výměře 98 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Bc. Marku Němcovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 622/8 zahrada o výměře 226 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Růženě 
a  Františku Kozelkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Štěpánce Šprincové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 288 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci  paní Renatě Mičolové dle 
důvodové zprávy bod I. 14)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP Stiborova č.o. 22 - sklad surovin pro nápojové 
automaty o výměře 15 m2  a sklad kelímků do nápojových automatů o výměře 11,81 m2  
předem určenému zájemci ATE Company s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 15)  
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 21/12, kultury zahrada o výměře 
104 m2 v k. ú. Lazce předem určenému zájemci paní Janě Konečné dle důvodové zprávy 
bod I. 16)     
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 615, parkovací stání č. 2 o výměře 
13,75 m2 v k. ú. Olomouc-město předem určenému zájemci paní Markétě Ševčíkové dle 
důvodové zprávy bod I. 17)   
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18. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 39/2 o výměře 16 m2 v  k. ú. 
Lazce, kultury zahrada předem určenému zájemci panu Ing. Miroslavu Karlovi dle důvodové 
zprávy bod I. 18)  
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 538/1, kultura zahrada, o výměře 
117 m2, v k.ú. Nová Ulice a část pozemku parc.č. 538/1, kultura zahrada, v k.ú. Nová Ulice o 
velikosti 11 m2 předem určenému zájemci panu Radku Šnoblovi dle důvodové zprávy bod I. 
19)     
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 
100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Lubomíru Kadlecovi 
za podmínky, že dětské hřiště bude od okolí odděleno živým plotem dle důvodové zprávy 
bod I. 20)  
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 624/17 ostatní plocha o výměře 
12 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti České dráhy, 
a. s. dle důvodové zprávy bod I. 21)  
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 
14 m2v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 22)   
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 7 
o výměře 19,20 m2 dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru garáže č. 8 o výměře 22,10 m2 
nacházející se v objektu stavby občanského vybavení bez č. p. na pozemku parc. č. st. 
1019/5 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (garáže Vrchlického) předem určenému 
zájemci panu Rostislavu Vlachovi dle důvodové zprávy bod I. 24)  
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru garáže č. 2 o výměře 17,40 m2 
nacházejícího se v objektu bez č. p.  na pozemku parc. č. st.  486 zast. pl. a nádvoří v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (Za Poštou č. o. 2) dle důvodové zprávy bod I. 25)  
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 436  o 
výměře 172 m2,  parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 
o výměře 139 m2 a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město 
předem určenému zájemci společnosti Arkadia development Olomouc, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod I. 26)  
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 841/116 ost. pl. o výměře 359 m2 v     
k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci manželům Ing. Jaroslavu a MUDr. 
Ivě Zdražilovým dle důvodové zprávy bod I. 27)   
 
28. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Štěpánu Grygárkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 28)   
 
29. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 735/23 orná půda o výměře 130 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Dušanovi a Daně 
Pimerovým dle důvodové zprávy bod I. 29)   
 
30. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 319/4 orná půda  o výměře 20 m2 v  k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Danielu a Renátě 
Ludínovým za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení 
a provozování kanalizačních přípojek ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
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důvodové zprávy bod I. 30)    
 
31. 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) dle důvodové zprávy bod I. 31)   
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní Denise Němcové a panu Petru Němcovi - rozšíření subjektu 
na straně nájemce dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 42 m2, části pozemku  parc. č. 
1651/2 o výměře 48 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 72 m2 a části pozemku 
parc. č. 1651/4 o výměře 277 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
panu Karlu Janouškovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
34. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 1206/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu Petru Smrčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
35. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc panu Slavomíru Kotrbovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)    
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 195 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Anně Kopečné bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 195 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Anně Kopečné bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům Marii a Miroslavu Sedláčkovým bez možnosti umístění 
staveb za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  290/32 ost. pl. o výměře 130 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu RNDr. Josefu Látalovi bez možnosti umístění staveb za podmínky 
úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc paní Marii Durkalcové bez možnosti umístění staveb za podmínky 
úhrady nájemného 2 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
41. úplatný  pronájem části pozemku parc.č. 290/32 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc paní Blance Hlačíkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 10)  
 
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ost. pl. o výměře 130 m2  v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Boženě Štětinové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 11)  
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1712 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc paní MUDr. Blance Fejtové dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 382 m2 a pozemku 
parc. č.  972 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
Petru a Zdeňce Řezníčkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  



 5 

45. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/55 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc Muzeu umění Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 95/28 ostatní plocha o výměře 336 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti DELTA ARMY,  s. r. o.  dle důvodové zprávy 
bod II. A) 17)   
 
47. úplatný pronájem pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře 2567 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 
18)  
 
48. úplatný pronájem 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 manželům 
Petru a Ludmile Mikeladzovým dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
49. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 3 m2  v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc Bytovému družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch dle důvodové 
zprávy bod II. A) 20)   
 
50. úplatný pronájem pozemku parc. č. 150/1 orná půda o výměře 17110 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu Františku Švestkovi za podmínky úhrady nájemného 2 
roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
51. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní Ireně Kabelíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
52. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 6 ostatní plocha o výměře 210 m2  v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc MUDr. Zdeňku Vomáčkovi, Doc. MUDr. Ivanu Gregarovi CSc., Doc. 
MUDr. Ivu Šimkovi CSc. a PhMr. Evě Sorbiové za nájemné ve výši 1,- Kč/rok dle důvodové 
zprávy bod II. A) 24)  
 
53. úplatný pronájem pozemků - 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 II. A) 25)  
 
54. úplatný pronájem 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 manželům Petře a Petru Chrobákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841, kultury zahrada o výměře 328 m2 v  k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu Ladislavu Čechákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 27)   
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56. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č.  350/42 o výměře 730 m2, parc. č. 350/31 o výměře               
2 762 m2, parc. č. 451/28 o výměře 2 532 m2 a parc. č. 451/31 o výměře 2 217 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) 28) 
  
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 81/3 ost. pl. o výměře 96 m2, parc. č. 81/6 zahrada o 
výměře 1 378 m2, parc. č. 89/2 ost. pl. o výměře 8 023 m2, parc. č. 115/44 orná půda o 
výměře 765 m2, parc. č. 109/2 ost. pl. o výměře 1 038 m2 a parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 
16 842 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch Terasy J+K - bytové družstvo 
za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 31)   
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemcích parc. č. 388/74 o výměře  4 m2, parc. č. 388/41 o výměře 59 m2 a 
parc. č. 1005/4 o výměře 180 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelové 
přípojky NN na pozemku parc. č. 547/1 ost. pl. o výměře 3  356 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a.s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 33)   
 
60. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo chůze a jízdy a uložení a 
provozování přípojky NN, plynu, vody a kanalizace na pozemku parc. č. 614 zahrada o 
výměře 205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 26 a parc. č. 
27, vše zahrada v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Zuzany Burianové Ph. D. 
dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 235/25 orná půda o výměře 2 404 m2 a parc. č. 536/1 ost. pl. 
o výměře 13 679 m2, vše 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) 35)  
   
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1137 ost. pl. o výměře 1 467 m2 a parc. č. 1226 ost. pl. o výměře        
1 842 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace a za podmínky uložení vedení NN na východní okraj parc. č. 1226 ost. pl. v k.ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 36)   
 
63. zveřejnění směny části pozemku parc. č. 255/16 orná půda o výměře 335 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Martina Berky za část pozemku parc. č. 
255/12 orná půda o výměře 335 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 38)   
 
64. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodní přípojky, 
přípojky NN a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 247/3 trvalý travnatý porost o 
výměře 2 507 m2 a parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch pana Ing. Martina Berky dle důvodové zprávy bod II. A) 39)   
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65. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 200 m2, části 
pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 560 ost. pl. o 
výměře 60 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Martinu a Mgr. Jitce 
Berkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 41)   
 
66. uzavření darovací smlouvy mezi manžely Ing. Martinem a Mgr. Jitkou Berkovými a 
statutárním městam Olomouc na stavbu komunikace, která bude vybudována na části 
pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 200 m2, části pozemku parc. č. 255/12 orná 
půda o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře 60 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 41)    
 
67. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 77 m2 v k.ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc předem určenému zájemci Ing. Jaroslavu Strejčkovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 45)  
 
68. výběr nájemce nebytové jednotky č. 750/15 o výměře 26,84 m2 nacházející se v 1. PP 
domu Praskova č. o. 11, Olomouc mezi paní Janou Veselou a panem Liborem 
Gašparovičem formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného 
činí 760,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
69. úplatný pronájem nebytových prostor Peškova č. 1 - volné parkovací místo č. 16 o 
výměře 18,50 m2 panu Milanu Balcarovi dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
70. úplatný pronájem nebytových prostor Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 6 o výměře 
21,50 m2 panu Miroslavu Frömlovi dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
71. úplatný pronájem nebytových prostor Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 17 o výměře 
36,90 m2 panu Josefu Kubovi dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
72. zveřejnění úplatného pronájmu 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 předem určenému zájemci 
společnosti CZ servis v. o. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
73. úplatný pronájem pozemků parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc. č. 28/10 o výměře   
195 m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky manželům MUDr. Oldřichu a Petře Chrapkovým 
dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
74. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/5 orná půda o výměře 293 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc manželům MUDr. Tiborovi a MUDr. Zuzaně Fegyveresovým dle důvodové 
zprávy bod III. 4)   
 
75. zařazení částky 50.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2005 a současně 
schvaluje její vykrytí z rezervy rozpočtu 2005 dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
76. přidělení místa pro stánkový prodej společnosti Truly group, s.r.o. - lokalita tř. Svobody - 
prodej grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
77. přidělení místa pro stánkový prodej v lokalitě č. 3 - nám. Národních hrdinů za účelem 
prodeje grilovaných kuřat společnosti NEMO COMPANY, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
IV. 2)  
 
78. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „OLOMOUC, 
Klášterní Hradisko - BYTOVÝ DŮM NA parc. č. 51/7 „ - prodloužení vodovodního a 
kanalizačního řadu, mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Antonínem Tomečkem, dle 
důvodové zprávy bod IV. 3)  
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79. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Výstavba 
rodinného domu s garáží DIAMANT 77/59 - příjezdová komunikace“, mezi statutárním 
městem Olomouc, Petrou Ženčákovou a Petrem Hemžským, dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
80. zřízení bezúplatného věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající  ve 
věcném právu přístupu a užívání nemovitostí - objektu č. p. 585 na pozemku parc. č. st. 823 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, objektu č. p. 584 na pozemku parc. č. st. 824 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, objektu č. p. 583 s pozemkem parc. č. st. 826 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce a objektu č. p. 912 na pozemku parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová Ulice za účelem 
zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení vnitřních teplovodních přívodů a 
rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, umístění komunikačních 
prvků pro řízení tepelných zdrojů a komunikačních sítí, odběru a vedení el. energie a 
připojení na kanalizaci pro dodávku tepla pro vytápění pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. bod IV. 5)  
 
81. Dohodu o uznání dluhu a o splácení dlužné částky pro pana Juraje Kotka, a to ve 4 
měsíčních splátkách, přičemž 3 splátky budou ve výši 1.500,- Kč a splátka 4. ve výši 1.000,- 
Kč, kdy splátkový kalendář se uskuteční od 25. 9. 2005 do 25.12.2005 dle důodové zprávy 
bod IV. 6)  
 
82. Dohodu o uznání dluhu a o splácení dlužné částky pro paní Hanu Koutnou, a to v 16 
měsíčních splátkách, přičemž 15 splátek bude ve výši 4.000,- Kč a splátka 16. ve výši 772,- 
Kč, kdy splátkový kalendář se uskuteční od 25.9.2005 do 25.12.2006 dle důvodové zprávy 
bod IV. 7)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Blanky a Libora Filipovičových o úplatným pronájmem části pozemku parc.č. 
538/1, kultura zahrada, o výměře 117 m2, v k.ú. Nová Ulice a část pozemku parc.č. 538/1, 
kultura zahrada, v k.ú. Nová Ulice o velikosti 11 m2 dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
2. pana Lubomíra Kadlece o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o 
výměře 130 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 20)  
 
3. manželů MUDr. Jitky a MUDr. Martina Nevrlých o úplatný pronájem pozemků parc. č. st. 
68/1 zast. pl. o výměře 457 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 29)   
 
4. manželů Mgr. Jiřího Bareše a Mgr. Dagmar Hrabalové o bezúplatné zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo uložení, vedení a provozování kanalizační přípojky na pozemku 
parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 457 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 30)   
 
5. manželů Mgr. Jiřího Bareše a Mgr. Dagmar Hrabalové o bezúplatné zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo vstupu na pozemek parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 457 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 30)   
 
6. manželů Ing. Martina a Mgr. Jitky Berkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
255/12 orná půda o výměře 335 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouce dle důvodové zprávy 
bod II. A) 37)   
 
7. pana Ing. Martina Berky o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průjezdu a průchodu přes pozemky parc. č. 559 ost. pl. o výměře 1 356 m2, parc. č. 247/3 
trvalý travnatý porost o výměře 2 507 m2 a parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2, 
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 40)   
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8. pana Ing. Tomáše Sofky o úplatný pronájem pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 
2 419 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 42)    
 
9. manželů Petra a Mgr. Silvie Sofkových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 255/14 orná 
půda o výměře 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 43)    
 
10. manželů MUDr. Jana Mareše a Mgr. Hany Marešových, Ph. D. o úplatný pronájem 
pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 44)   
 
11. pana Dalibora Ondráčka a pana Pavla Kopečného o úplatný pronájem nebytových 
prostor v objektu č. p. 282 na pozemku parc. č. st. 1658 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 354 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (OPS Jílová) dle důvodové zprávy bod III. 
9)   
 
3. souhlasí 
1. s provozováním SAZKA On-line v NP Palackého 1 za podmínky umístění antény v 
pronajatém nebytovém prostoru dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
2. s podnájmem části NP Rožňavská 8 pro Jana Vamberu  za podmínek stanovených v 
podnájemní smlouvě ze dne 27.7.2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
3. s umístěním vitríny na fasádě domu Národních hrdinů 4, se sazbou nájmu 6.000,- Kč/rok a 
za podmínky úhrady nájemného 3 měsíce zpětně dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
4. s provedením stavebních úprav spočívajících v technickém zhodnocení střechy pavilonu C 
při maximální výši nákladů 874.032,40 Kč včetně DPH s tím, že po doložení a odsouhlasení 
faktur budou vložené náklady odečteny z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
5. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a 
Mateřskou školou Sluníčko Olomouc, o. p. s. na objekt č.p. 1101 nacházející se na pozemku 
parc. č. 1388 a část pozemku parc. č. 1388 o výměře 195 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc na dalších 6 let, tj. do 30.11.2012 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
4. nesouhlasí 
se slevou na nájmu za užívání části pozemku parc.č. 21/16, kultury zahrada o výměře 85 m2  
v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí k smlouvě na pozemky parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc. 
č. 28/10 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky s manžely MUDr. Oldřichem a 
Petrou Chrapkovými při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 142 zast. pl. o výměře   
16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jaromíra Žádníka mezi panem 
Janem Žádníkem a statutárním městem Olomouc při kupní ceně ve výši 1000,- Kč/m2 a za 
splnění podmínek navrhovaných panem Žádníkem dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3. odprodej pozemku  parc. č. 133 zahrada o výměře 436 m2 v k.ú. Týneček, obec Olomouc 
manželům Bohumilu a Lence Směšným za kupní cenu ve výši 146 180,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)   
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4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/5 orná půda o výměře 
293 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s manžely MUDr. Tiborem a MUDr. Zuzanou 
Fegyveresovými při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 624/36 ost. pl. o výměře 149 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti MERIT CZ a. s. za kupní cenu ve výši 236 310,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 5)  
 
6. odprodej pozemků parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2,  parc. č. 959/23 ost. pl. o 
výměře 584 m2, parc. č. 959/31 ost. pl. o výměře 2 318 m2 a části pozemku parc. č. 1110 
ost. pl. o výměře 1 995 m2 včetně panelového oplocení,  vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o.  za kupní cenu ve výši 8.426.880,- 
Kč + náklady na vyhotovení GP ve výši 4 760,- Kč za podmínky realizace záměru Moravské 
vysoké školy, při nedodržení této podmínky bude ze strany statutárního města Olomouce 
uplatněna smluvní pokuta ve výši kupní ceny tj. 8. 426 880,- Kč a za podmínky bezúplatného 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kanalizačního sběrače 
G na pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch 
statutárního města Olomouce a bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu přes pozemek parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře 584 m2 v k.ú. Hodolany ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
7. odprodej 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 (OPS Jílová) manželům Jiřině a Jiřímu 
Juránkovým za kupní cenu ve výši 1.655.880,- Kč + náklady za zpracování informačního 
memoranda (pasportu) ve výši 29.750,- Kč + náklady na přemístění funkční technologie 
zdroje ve výši  50.000,- Kč a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo umístění a provozování trafostanice v objektu č. p. 282 na pozemku parc. 
č. st. 1658 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
8. znění darovací smlouvy uzavřené mezi Správou vojenského bytového fondu Praha jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným na objekt bydlení č.p. 627 na 
pozemku parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří a pozemku parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří o 
výměře 263 m2, jinou stavbu  bez č.p. (kotelna) na st.p.č. 1236 a pozemku parc.č. st. 1236 
zast.pl. a nádvoří o výměře 118 m2 a pozemku parc.č. 615/6 ost.pl. o výměře 1287 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
9. odprodej pozemku parc. č. 987/27 ost. pl., jiná plocha o výměře 1499 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc a pozemku parc. č. 345/11 ost. pl., manipulační plocha o výměře 1 508 m2 v 
k. ú. Nové sady, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
České republiky - Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 2.359.141,80 Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 11)  
 
10. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/4 pozemků parc. č. 907/13 orná půda o 
výměře 419 m2, parc. č. 913/46 orná půda o výměře 792 m2, parc. č. 913/50 orná půda o 
výměře 342 m2, parc. č. 913/63 orná půda o výměře 50 m2 ve vlastnictví společnosti 
CARMAGNUS, s  r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínky, že před 
podpisem darovací smlouvy bude předmětný spoluvlastnický podíl oproštěn od dosud 
vedených exekucí a zástavních práv dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
11. odprodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o 
výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Stanislavě a Rudolfu 
Pasekovým za kupní cenu ve výši 2.030.500,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)  
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12. bezúplatný převod pozemku včetně komunikace SO 104 parc. č. 876/9 ost. pl. o výměře 
45 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Centrum Olympia 
Olomouc, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Ing. Jaroslava a MUDr. Ivy Zdražilových o odprodej pozemku parc. č. 
841/116 ost. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
I. 27)  
 
2. žádosti manželů Dušana a Dany Pimerových o odprodej pozemku parc. č. 735/23 orná 
půda o výměře 130 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 29)  
 
3. žádosti manželů MUDr. Jitky a MUDr. Martina Nevrlých o odprodej pozemků parc. č. st. 
68/1 zast. pl. o výměře 457 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 29)   
 
4. žádosti pana Ing. Tomáše Sofky o odprodej pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 
2 419 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 42)  
 
5. žádosti paní Mgr. Moniky Kopecké o odprodej části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o 
výměře 700 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 42)    
 
6. žádosti manželů Petra a Mgr. Silvie Sofkových a paní Mgr. Moniky Kopecké o odprodej 
pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 43)   
 
7. žádosti manželů MUDr. Jana Mareše a Mgr. Hany Marešové, Ph. D. o odprodej pozemku 
parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové  
zprávy bod II. A) 44)   
 
8. žádosti paní Ing. Ludmily Víťazkové o odprodej pozemku parc. č. 778 zahrada o výměře 
599 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
9. žádosti paní Petry Todorovové o odprodej části pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře    
33 m2, části pozemku  parc. č.  207 trvalý travnatý porost o výměře 262 m2 a části pozemku 
parc. č. 208 zahrada o výměře 122 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 8)   
 
10. žádosti Mgr. Jitky Havigerové, společnosti OUTBACK s. r. o., pana Dalibora Ondráčka a 
pana Pavla Kopečného o odprodej 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 (OPS Jílová) dle 
důvodové zprávy bod III. 9)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne  23. 9. 2003, bod programu 3.1, bod 31 ve věci schválení 
podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3 252 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8)     
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8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 133 zahrada o 
výměře 436 m2 v k.ú. Týneček, obec Olomouc uzavřenou s manžely Ignácem a Miroslavou 
Strakovými dle důvodové zprávy bod III. 3)   
T: 27.9.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
  
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí a po kolaudaci staveb reálné smlouvy o zřízení věcného břemene dle 
důvodové zprávy body 3,4 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
- uzavření budoucí smlouvy kupní dle důvodové zprávy body 1,2,5 
- uzavření smlouvy směnné dle důvodové zprávy bodu 3 
 
4. ukládá 
předložit body č, 1,2,3,5 důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka 3-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 3-05 ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona o 
veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
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5 Veřejná zakázka 6-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
část usnesení č. 5 ze dne 31.5.2005 ohledně termínů v činnosti hodnotící komise dle DZ. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka 34-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce objektu Hynaisova ul. 10- dodatečné stavební práce IV.“  archivní číslo 34-05 
zájemci dle doporučení hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 33-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 5 usnesení RMO ze dne 9.8.2005 ve znění dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení veřejné zakázky č. 33-05 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 8-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 6 usnesení RMO ze dne 25. 1. 2005 dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení veřejné zakázky č. 8-05 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
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9 Veřejná zakázka č. 38-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb. veřejnou zakázku s názvem „Andělská 
ul.  - propojení přes areál Lotos „  archivní číslo 38-05 zájemci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
 
 
10 Evidence ve řejných zakázek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
všem garantům veřejných zakázek řídit se trvale obsahem důvodové zprávy. 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odbor ů 

ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
3. ukládá 
zapracovat znění důvodové zprávy do nového metodického pokynu pro zadávaní veřejných 
zakázek. 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit plnění usnesení u SNO, a.s. 
T: 25.10.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
5. ukládá 
seznámit odbory a  a.s. se zněním důvodové zprávy a vzorem mandátní smlouvy 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
zajistit plnění usnesení u SMV, a.s. 
T: 25.10.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
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11 Veřejná zakázka 29-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
námitkám stěžovatele ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
12 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15, s Petulou Jaroslavem dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
2. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 3, s Hynkem Jiřím dle důvodové zprávy bod 1b)  
3. Nálevkova 13B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 9, s Richtermocovou Lucií dle důvodové 
zprávy bod 2 a) 
4. Lafayettova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s Jiroutem Michalem dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
5. Na Vozovce 46, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Mgr. Výbornou Kateřinou dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
6. Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 7, s Markem Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 3) 
7. Dolní náměstí 26, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Alkovou Janou dle důvodové zprávy 
bod 4 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Šrámek Milan, Jaroslava, Černá cesta 7, Olomouc 
Pánková Pavlína, Lubomír, Řezáčova 8, Olomouc 
Kišová Daniela, Černá cesta 29, Olomouc 
Šeflová Jana, Černá cesta 17, Olomouc 
Matula Karel, Hana, Černá cesta 11, Olomouc 
Procházková Miroslava, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Kokyová Božena, Náves Svobody 37, Olomouc 
Jančíková Jaroslava,Libor, U Letiště 2, Olomouc 
Otradovec Rudolf, Iveta, Na Vozovce 50, Olomouc 
Kaláb Pave1, Topolová 1, Olomouc 
Kotulánová Martina, Topolová 2, Olomouc 
Kubová Jana, Topolová 2, Olomouc 
Kurfurstrová Silvie, Topolová 2, Olomouc 
Zatloukal Robert, Renáta, Rumunská 11, Olomouc 
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Vyroubalová Hana, Topolová 4, Olomouc 
Vařeka Stanislav, Topolová 6, Olomouc 
Šnobl Slavomír, Topolová 4, Olomouc 
Sofronieski Saša, Marina, Topolová 1, Olomouc 
Metnarová Eva, Topolová 4, Olomouc 
Neoral Vlastimil, Lenka, Topolová 2, Olomouc 
Rožnovská Ivana, Topolová 6, Olomouc 
Beran Petr, Topolová 6, Olomouc 
Hofman Aleš, Topolová 2, Olomouc 
Indra Pavel, Topolová 1, Olomouc 
Křiklava Jiří, Sladkovského 1C, Olomouc 
Albrecht Martin, Jiráskova 10B, Olomouc 
Holík Pavel, Radka, Sladkovského 1, Olomouc 
Kallerová Andrea, Kouřil Miroslav, Sladkovského 1A, Olomouc 
Příborský Milan, Jiráskova 10B, Olomouc 
Pulkrábková Šárka, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Janečka Petr, Pavelčákova 21, Olomouc 
Pekařová Michaela, Bedřich, Masarykova 58, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Bujna Igor, Rumunská 11, Olomouc 
Bušo Antonín, Rumunská 11, Olomouc 
Bernatík Mojmír, Topolová 2, Olomouc 
Koníček Petr, Topolová 6, Olomouc 
Řepová Marie, 8. května 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:   
Ščuková Růžena, Ladislav, P. Přichystala 70, Olomouc 
Čonková Zdeňka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Ester, P. Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Josefa, P. Přichystala 70, Olomouc 
Baliarová Renata, Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc 
Marek Hynek, Pavlína, Balbínova 58, Olomouc 
Šavrňáková Jana, Jan, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Chmelař Václav, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6   
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou z důvodu prodeje domu: 
Jedlička Josef, Jiřina, Denisova 33, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu, rozšíření 
nájemní smlouvy:   
      a) na 2 roky s nájemci: 
Renáta Čecetková a Lukáš, Stiborova 32, Olomouc 
      b) na 1 rok s nájemci: 
Jitka Barochová a Bohumil, Skupova 9, Olomouc 
      c) na 1/2 roku s nájemci:    
Anna Krejčí, U Letiště 4, Olomouc 
Ivan Gábor, Přichystalova 70, Olomouc 
Věra Cínová, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a,b,c)    
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5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Mgr. Jiří Urbaník a Jana Urbaníková, Masarykova 56, Olomouc   
Ivana Švestková, Zikova 13, Olomouc 
Jitka Nagyová a Alexander, Michalská 2, Olomouc 
Ondřej Spáčil, Topolová 1, Olomouc 
Jana Zajíčková, Polit.vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
6. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt  Vojanova 6, Olomouc, Miroslava Lepová o syna Vladimíra Lepu 
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
7. se změnou nájemce:   
Stanislav Vrtěl, Stiborova  20, Olomouc - dříve matka Eva Vrtělová 
Veronika Polzerová, Skupova 13, Olomouc - dříve otec Roman Polzer 
Filip Lebl, Charkovská 11, Olomouc - dříve rodiče Pavel a Martina Leblovi 
Petr Sedláček, Na Letné 57, Olomouc - dříve matka Anna Sedláčková 
dle důvodové zprávy bod 11 a,b,c,d) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
13 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Věrou Fillovou dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Františkou Suchánkovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Annou Markovou dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Ludmilou Broučkovou dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Karlou Hausnerovou dle důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Karlem Lasákem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
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14 Pravidla pro poskytování nájmu byt ů zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuse  a předložit jej RMO 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
15 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 364/16, zahrada, o výměře 273 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci paní Jitce Vondráčkové dle důvodové zprávy bod 
I/1 str. 1, 2 
 
3. pozastavuje 
projednávání odprodeje pozemků parc. č. st. 269, zast. pl. a nádvoří, o výměře 433 m2 a 
parc. č. 270, zahrada, o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do schválení 
seznamu městských pozemků vhodných k zastavění dle důvodové zprávy bod I/2 str. 2, 3 
 
4. schvaluje 
zveřejnění pronájmu pozemku parc. č. 1167, zahrada, o výměře 182 m2, v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci ČR - Ministerstvo vnitra dle důvodové zprávy bod 
I/3 str. 3, 4 
 
5. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 830, zast. pl. a nádvoří, o výměře 346 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, předem určenému zájemci společnosti DPK REAL spol. 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Evy Grygové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 647/1 zahrada o výměře  
36 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/6 str. 5,6,7 
 
7. schvaluje 
zveřejnění 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, předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Rooseveltova 9, 
Olomouc, manželům Mgr. Pavlovi a Alici Hegerovým, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc 
občanů, Michalovi Šverdíkovi, Mgr. Petře Jurčové a manželům MUDr. Zdeňkovi Faldynovi a 
Mgr. Zuzaně Faldynové dle důvodové zprávy bod I/6 str. 5,6,7 
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8. schvaluje 
zveřejnění prodeje části pozemku (dle geom.plánu č. 820-133/2005) parc. č. st. 519/2, zast. 
pl., o výměře 75 m2 a pozemku parc. č. 58/4, zahrada, o výměře 13 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, předem určeným zájemcům manželům Tomášovi a Janě 
Melounovým dle důvodové zprávy bod I/7 str. 7,8 
 
9. souhlasí 
se změnou užívání pozemků - ideálních 5/6 pozemku parc. č. st. 72, zast. pl., o výměře     
522 m2 a pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 84 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, z účelu „zajištění užívání nemovitosti ve vlastnictví nájemce“ na „příjezd na 
parkovací stání“ panu Františkovi Wiedermannovi za nájemné 629,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod I/8 str. 8,9 
 
10. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 75/90, zahrada, o výměře 510 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, předem určeným zájemcům panu Michalovi Bednaříkovi, Martinovi Zendulkovi, 
Dobromile Horákové a Ing. arch. Evě Pospěchové, a to na dobu neurčitou s jednoroční 
výpovědní dobou, při nájemném 5,- Kč/m2/rok každému rovným dílem dle důvodové zprávy 
bod I/9 str. 9 
 
11. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 320/1, ost. pl., o výměře 61,25 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků bytů Polská 429/44,      
779 00  Olomouc, se sazbou nájmu ve výši 15,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod I/10 str. 10 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 1701, zast. plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, předem určenému zájemci paní MUDr. Jarmile Krejčířové za kupní 
cenu ve výši 5.871,- Kč dle důvodové zprávy bod I/11 str. 11 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 619/5, louka, o výměře 115 m2, v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, 
předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Střední novosadská 56, Olomouc, paní 
Anně Tenglerové, paní Ivoně Koukalové, manželům Josefovi a Marii Ondrouškovým, paní 
Margitě Korcové, manželům Tomášovi a Aleně Hlochovým a panu Oldřichu Švancarovi, za 
kupní cenu ve výši 10.480,- Kč dle důvodové zprávy bod I/12 str. 11,12 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1658/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, předem určeným zájemcům panu Jaroslavu Vymazalovi a 
panu Ing. Tomášovi Vymazalovi za kupní cenu ve výši 44.396,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/13 str. 12,13 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 371/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 224 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Hřebíčkovi za kupní cenu ve 
výši 43.828,- Kč dle důvodové zprávy bod I/14 str. 13,14 
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16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 261, zast. pl. a nádvoří, o výměře 391 m2 a parc. č. 381/10, 
zahrada, o výměře 431 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určeným 
zájemcům manželům Dušanovi a Pavle Halouzkovým za kupní cenu ve výši 159.304,- Kč dle 
důvodové zprávy bod I/15 str. 14,15 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 879, zast. pl., o výměře  168 m2 a pozemku parc. č. 414/11, 
zahrada, o výměře 206 m2, vše v k. ú. Hodolany, předem určenému zájemci panu Mgr. Iljovi 
Spurnému za kupní cenu ve výši 76.738,- Kč dle důvodové zprávy bod I/16 str. 15, 16 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 162, zast. pl., o výměře  273 m2, v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
předem určenému zájemci společnosti OLTAU, s. r.o. za kupní cenu ve výši 27.944,- Kč dle 
důvodové zprávy bod I/17 str. 16 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře  1 012 m2 a pozemku parc. č. 55/1, 
zahrada, o výměře 280 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci 
společnosti OLTAU, s. r. o. za kupní cenu ve výši  159.843,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/18 str. 16,17 
 
20. ukládá 
SNO, a. s. provést opravu poškozené části oplocení u domu Wellnerova 12 na pozemku 
parc. č. 841, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, do maximální výše nákladů 10.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod I/19 str. 17, 18 
T: 27.9.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 5, část 6, usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, ve věci prodeje pozemku parc. č. 
497/2, zahrada, o výměře 326 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a schválit 
prodej 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 132 428,- 
Kč dle důvodové zprávy bod I/20 str. 18 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení  č. 9 část 51, usnesení ZMO ze dne 16.3.2004 ve věci schválení spoluvlastnických 
podílů a kupních cen domu č. p. 58 a schválit nové spoluvlastnické podíly a nové kupní ceny 
jednotek v domě č. p. 58 (Dolní nám. 30) s pozemkem parc. č. st. 501/3, zast. pl., o výměře 
705 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod II/1 str. 
18, 19 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova č. or. 14, 16, 18, 20) s pozemky parc. č. 
st. 1060/1, zast. pl., o výměře 171 m2, parc. č. st. 1060/2, zast.pl., o výměře 168 m2, parc. č. 
st. 1060/3, zast. pl., o výměře 169 m2, a parc. č. st. 1060/4, zast. pl., o výměře 288 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Kmochova 14, 16, 18, 20 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 důvodové zprávy dle 
důvodové zprávy bod II/2 str. 19 
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24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 484 (Vodární 1) s pozemkem parc. č. st. 107/1, zast. pl., o výměře 554 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc oprávněným nájemcům domu Vodární 1 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 důvodové zprávy dle 
důvodové zprávy bod II/3 str. 19,20 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Michaela Keprta ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 481/7 v domě 
Vodární 1 dle důvodové zprávy bod II/3 str.19,20 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 60 (Kateřinská 4) s pozemkem parc. č. st. 499, zast. pl., o výměře 564 m2, 
v k.ú. Olomouc město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Kateřinská 4 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 důvodové zprávy dle 
důvodové zprávy bod II/4 str. 20, 21 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 95 (Blažejské nám. 10) s pozemkem (dle geom. plánu č. 820-133/2005) 
parc. č. st. 519/1, zast. pl., o výměře 349 m2, parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2 a 
pozemku parc. č. 99/10 o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům domu Blažejské nám. 10 po jednotkách za kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 5 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/5 str. 21 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu  č. p. 523 (8. května 3) s pozemkem parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu 8. května 3 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7 důvodové zprávy dle 
důvodové zprávy bod II/7 str. 22, 23 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu č. p. 523 (8. května 3) ve věci snížení kupní ceny domu dle 
důvodové zprávy bod II/7 str. 22, 23 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu na ulici Čajkovského, a to budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, s 
pozemkem parc. č. st.  675, zast. pl., o výměře  272 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací 
cenu 1 034 899,- Kč. dle důvodové zprávy bod II/8 str. 23,24 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti občanského sdružení CADUCEUS - sdružení pro podpůrná společenství, se sídlem 
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc, IČ 68918691, ve věci prodeje i pronájmu domu na ulici 
Čajkovského, a to budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, s pozemkem parc. č. st.  
675, zast. pl., o výměře  272 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II/8 str. 23,24 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP č. 60/3 v bytovém domě č. p. 60 (Kateřinská 4) se spoluvlastnickým podílem  na 
domě č.p. 60 o velikosti 598/3934 na společných částech domu a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  598/3934 k pozemku parc. č. st. 449, zast. pl., o výměře  564 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc,   manželům  Jiřímu a Heleně Sitařovým, za kupní cenu ve 
výši  504 830,-Kč, z toho za  nebytovou  jednotku 139 640,-Kč, za podíl na pozemku a spol. 
částech domu 360 485,-Kč, za náklady  4 700,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9 str. 24 
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33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP č. 60/4 v bytovém dome č. p. 60 (Kateřinská 4) se spoluvlastnickým podílem na 
domě č.p. 60 o velikosti 482/3934 na společných částech domu a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  482/3934 k pozemku parc. č. st. 449, zast. pl., o výměře  564 m2,  v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc,   manželům  Jiřímu a Bohuslavě Zaoralovým, za kupní cenu 
ve výši 407 670,-Kč, z toho  za  nebytovou  jednotku 112 552,-Kč, za podíl na pozemku a 
spol. částech domu 290 558,-Kč, za náklady  4 560,- Kč dle důvodové zprávy bod II/10 str. 
25 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP č. 95/3 v bytovém dome č. p. 95 ( Blažejské nám. 10) se spoluvlastnickým 
podílem  na domě č.p. 95 o velikosti  2428/7108 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  2428/7108 (dle geom.plánu č. 820-133/2005) k 
pozemku  parc. č. st. 519/1, zast. pl., o výměře  349 m2,  pozemku parc. č. 58/1, zahrada o 
výměře  40 m2 a pozemku parc. č. 99/10 o výměře 185 m2,  vše  v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc  oprávněnému nájemci panu Michaelu Šindlerovi  za kupní cenu ve výši         
2 713 742,-Kč, z toho  za   nebytovou  jednotku 1 934 920,-Kč, za podíl na pozemcích a spol. 
částech domu 766 242,-Kč, za náklady  12 580,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11 str. 25,26 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 433/24 v domě č. p. 432 a 433 (Synkova 7, 9) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/27164 na společných částech domu č. p. 432 a 433 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/27164 na pozemku parc. č. st. 549 a 550, zast. 
pl., o výměře 255 m2 a 223 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
panu Zdeňku Fibrichovi za kupní cenu celkem 21.500,- Kč, z toho za jednotku 17.119,- Kč, 
za podíl na pozemku a spol. částech domu 391,- Kč, za náklady 3.990,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/12 str. 26,27 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
opětovné žádosti paní Jitky Trnovcové ve věci započtení částky 220 000,- Kč na kupní cenu 
ve výši 106 769,- 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/13 str. 27,28 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
opakování dražby nebytové jednotky č. 754/9, v domě č. p. 754 (Nábřeží 9), se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na pozemku parc. č. st. 1041, zast. pl., v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za 
vyvolávací cenu 350 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/14 str. 28,29 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 224 (Vojanova 26) s pozemkem parc. č. st. 275, zast. pl., o výměře       
272 m2 a části pozemku parc. č. 696/1, ost. pl., o výměře 1 325 m2 (dle GP pozemek parc. 
č. 696/4, ost. pl.), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby podle 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 7 309 996,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II/15 str. 29,30 
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39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 442/24 v domě č. p. 442 a 441 (Schweitzerova 70, 72) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na společných částech domu č. p. 442 a 441 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na pozemku parc. č. st. 657 a 658, 
zast. pl., o výměře 237 m2 a 235 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci paní Renatě Sklenářové za kupní cenu celkem 89.294,- Kč, z toho za jednotku 
75.560,- Kč, za pozemek 761,- Kč, náklady 12.973,- Kč dle důvodové bod III/1 str. 30,31 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 528/3 v domě č. 528 (Sokolská 6) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 852/3716 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 64, zast. pl. - pam. 
úz., o výměře 247 m2, vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
paní Evě Spáčilové za kupní cenu celkem 105.138,- Kč, z toho za jednotku 88.826,- Kč, za 
pozemek 12.250,- Kč, náklady 4.062,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2 str. 31, 32 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 242/1 v domě č. p. 242, 243, 244 (Norská 43, 45, 47) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 148/2601 na společných částech domu č. p. 242, 243, 
244 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 148/2601 na pozemku parc. č. st. 335, 336, 
337, zast. pl., o výměře 169 m2, 165 m2, 168 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Alžbětě Kičinové, za kupní cenu 217.888,- Kč, z toho za jednotku 
213.269,- Kč, za pozemek 2.485,- Kč, náklady 2.134,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 
32,33 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 909/3 v domě č. p. 909 (Jungmannova 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 557/4260 na společných částech domu č. p. 909 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 557/4260 na pozemku parc. č. st. 1119, zast. pl., o výměře 209 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Lubomíru Němečkovi za kupní cenu 
113.860,50 Kč, z toho za jednotku 107.807,50 Kč, za pozemek 2.856,- Kč, náklady 3.197,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str. 33 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 865/10 v domě č. p. 865 (Komenského 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 329/3442 na společných částech domu č. p. 865 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 329/3442 na pozemku parc. č. st. 729/1 zast. pl., o výměře 291 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Daně Hejdové za kupní 
cenu celkem 81.055,50 Kč, z toho za jednotku 73.579,50 Kč, za pozemek 4.721,- Kč, 
náklady 2.755,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5 str. 34 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 362/5 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 217/19120 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 542, 543, 544, zast. pl., o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Janě a Františku Dosedlovým za kupní 
cenu celkem 82.728,- Kč, z toho za jednotku 77.270,- Kč, za pozemek 195,- Kč, náklady  
5.263,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6 str. 34,35 
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45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 585/11 v domě č. p. 585 (Masarykova 31) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1000/31153 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 920, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 531 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci panu Oldřichu Poučovi za kupní cenu celkem 114.007,- Kč, z toho za 
jednotku 108.366,- Kč, za pozemek 5.291,- Kč, náklady  350,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/7 str. 35,36 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 874/10 v domě č. p. 874 (Masarykova 27) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4180/74342 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 872, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 318 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci paní Mileně Oláhové za kupní cenu celkem 112.097,- Kč, z toho za 
jednotku 103.892,- Kč, za pozemek 6.670,- Kč, náklady  1.535,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/8 str. 36,37 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 334/6 v domě č. p. 333, 334, 335 (kpt. Jaroše  7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 687/43624 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 507, 508, 509, zast. pl., o výměře 252 m2, 241 m2, 221 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Hildegardě Charvátové za kupní cenu celkem 
111.943,- Kč, z toho za jednotku 109.967,- Kč, za pozemek 1.976,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/9 str. 37,38 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 151/3 v domě č. p. 150, 151 (B. Němcové 5, 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 81/1559 na společných částech domu č. p. 150, 151 a 
pozemku parc. č. st. 177, zast. pl., o výměře 261 m2 a pozemku parc. č. st. 178, zast. pl., o 
výměře 256 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněným nájemcům Františce a 
Janu Vacovým, za kupní cenu 63.046,- Kč, z toho za jednotku 56.902,- Kč, za pozemek 
4.145,- Kč, náklady 1.999,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10 str. 38,39 
 
49. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 90/5 v domě č. p. 90 (Havelkova 6) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 541/3917 na společných částech domu č. p. 90 a pozemku parc. č. st. 514, zast. pl., 
o výměře 214 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Daně 
Chmelinové za kupní cenu 132.798,- Kč, z toho za jednotku 122.509,- Kč, za pozemek 
10.289,- Kč, náklady 0,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11 str. 39 
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 208/5 v domě č. p. 208 (Divišova 9) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 852/8600 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 222, zast. pl., o 
výměře 340 m2, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Marii Běhalové, za 
kupní cenu 160.289,- Kč, z toho za jednotku 155.230,- Kč, za pozemek 2.221,- Kč, náklady 
2.838,- Kč dle důvodové zprávy bod III/12 str. 39,40 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 309/3 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1010/3419 na společných částech domu č. p. 309 a pozemku parc. č. st. 117, 
zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci Stanislavu a Evě Trubačovým, za kupní cenu 338.446,- Kč, z toho za jednotku 
301.112,- Kč, za pozemek 32.638,- Kč, náklady 4.696,- Kč dle důvodové zprávy bod III/13 
str. 40,41 
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52. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 309/1 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1011/3419 na společných částech domu č. p. 309 a pozemku parc. č. st. 117, 
zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci Pavlu Trubačovi, za kupní cenu 341.155,- Kč, z toho za jednotku 303.783,- Kč, za 
pozemek 32.671,- Kč, náklady 4.701,- Kč dle důvodové zprávy bod III/14 str. 41 
 
53. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/20 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 292/8188 na společných částech domu č. p. 812 a pozemku parc. č. st. 
981, zast. pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
Vladimíru Grassovi za kupní cenu 38.730,- Kč, z toho za jednotku 36.115,- Kč, za pozemek 
1.830,- Kč, náklady 785,- Kč dle důvodové zprávy bod III/15 str. 41,42 
 
54. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na společných částech domu č. p. 1039, 
1043, 1066 a pozemku parc. č. st. 1343, 1344, 1345, zast. pl., o výměře 327 m2, 230 m2, 
300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Janu 
a Rozálii Bednářovým, za kupní cenu 156.548,- Kč, z toho za jednotku 153.037,- Kč, za 
pozemek 2.467,- Kč, náklady 1.044,- Kč dle důvodové zprávy bod III/16 str. 42,43 
 
55. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 424/6 v domě č. p. 424 (Janského 18) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 621/52162 na společných částech domu č. p. 424 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 621/52162 na pozemku parc. č. st. 635, zast. pl., o výměře 611 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Evě Zajícové, za kupní cenu 60.535,- Kč, z 
toho za jednotku 58.713,- Kč, za pozemek 943,- Kč, náklady 879,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/17 str. 43,44 
 
56. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 611/12 v domě č. p. 611 (Jeremenkova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 294/3587 na společných částech domu č. p. 611 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 294/3587 na pozemku parc. č. st. 1226, zast. pl., o výměře 290 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Anně Koutné, za kupní cenu 
83.012,50 Kč, z toho za jednotku 79.005,50 Kč, za pozemek 4.007,- Kč, náklady 0,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/18 str. 44 
 
57. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pozastavit prodej bytové jednotky č. 197/1 v  domě č. p. 197, 198, 199 (Helsinská 10, 12, 14) 
s pozemkem parc. č. st. 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, zast. pl., o výměře 100 m2, 
69 m2, 94 m2, 71 m2, 122 m2, 46 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III/19 str. 45,46 
 
58. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 197/2 v domě č. p. 197, 198, 199 (Helsinská 10, 12, 14) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/10248 na společných částech domu č. p. 197, 198, 
199 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/10248 na pozemcích parc. č. st. 227/1, 
227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, zast. pl., o výměře 100 m2, 69 m2, 94 m2, 71 m2, 122 m2, 
46 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Romanu a 
Petře Kubiridžákovým, za kupní cenu 158.126,- Kč, z toho za jednotku 140.263, za pozemek 
14.238,- Kč, náklady 3.625,- Kč dle důvodové zprávy bod III/19 str. 45,46 
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59. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005 usnesení č. 5, část III/3, ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 1061/2 v domě č. p. 1060, 1061, 1062 (Tovární 19,  21,  23) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 738/13826 na společných částech domu, a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 738/13826 na pozemcích parc. č. st. 1069, 1068, 1067, zast. pl. o výměře 467 m2, 
468 m2, 560 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Milanu 
Kuchařovi, za kupní cenu ve výši 108.086,- Kč, z toho za jednotku 100.478,- Kč, za pozemek 
5.865,- Kč, náklady 1.743,- Kč a schválit prodej bytové jednotky č. 1061/6 v domě č. p. 1060, 
1061, 1062 (Tovární 19,  21,  23) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/13826 na 
společných částech domu, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/13826 na 
pozemcích parc. č. st. 1069,  1068,  1067, zast. pl. o výměře 467 m2, 468 m2, 560 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Milanu Kuchařovi, za kupní 
cenu ve výši 108.086,- Kč, z toho za jednotku 100.478,- Kč, za pozemek 5.865,- Kč, náklady 
1.743,- Kč dle důvodové zprávy bod III/20 str. 47,48 
 
60. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7, část 66, usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, ve věci prodeje bytové jednotky 
č. 356/2 v domě č. p. 356 (Ostružnická 15) formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. 
za vyvolávací cenu ve výši 1.100.000,- Kč a schválit prodej bytové jednotky č. 356/2 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na společných částech domu č. p. 356 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na pozemku parc. č. st. 306, zast. pl., o 
výměře 393 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 
Sb. za vyvolávací cenu ve výši 452.900,- Kč dle důvodové zprávy bod III/21 str. 48,49 
 
61. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Tomáše Dolečka ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku 1109/4 v 
domě č. p. 1109 (Sokolská 29) a trvat na původním usnesení ze dne 21. 9. 2004 dle 
důvodové zprávy bod III/22 str. 49 
 
62. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu do společných prostor domu č.p. 
1022 (Vojanova 18), na pozemku parc. č. st. 1372, zast. pl., a domu č.p. 1023 (Vojanova 20), 
na pozemku parc. č. st. 1371, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 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/1 str. 50 
 
63. ukládá 
odboru prodeje domů předložit na příslušný katastrální úřad návrh na vklad vlastnického 
práva jednotky smlouvu o převodu jednotky č. 1053/4 v domě č. p. 1051, 1052, 1053 
(Foerstrova 30, 32, 34) uzavřenou mezi SmOl a Janou a Bohumilem Škařupovými dle 
důvodové zprávy bod IV/2 str. 50 ,51 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
64. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodů A) - F) dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 
51, 52, 53, 54 
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65. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 54 mimo Jungmannova 18, 20, 22 
 
66. nevyhovuje 
žádosti pana Josefa Lukáše ve věci dalšího odkladu splátek o dva roky za bytovou jednotku 
v domě Legionářská 5 dle důvodové zprávy bod IV/5 str. 55 
 
67. schvaluje 
úhradu podílů z faktury za opravu ve společných částech domu Masarykova 22 za bytovou 
jednotku a nebytový prostor v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod IV/6 str. 55 
 
68. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny z důvodu proinvestování do oprav domu na účet spoluvlastníků 
domů dle důvodové zprávy bod IV/7 str. 55 
 
69. schvaluje 
proplacení faktury za vyklizení bytu č. 16 v domě Charkovská 4 po p. Müllerovi dle důvodové 
zprávy bod IV/8 str. 56 
 
70. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV/9 str. 56 
 
71. schvaluje 
doplacení záloh do oprav SVJ za byty, které jsou nebo byly v majetku SMO dle důvodové 
zprávy bod IV/10 str. 56, 57 
 
72. schvaluje 
Emilii Kurucové, bytem Ivaň 116, Klenovice na Hané, možnost splatit pohledávku ve výši    
40 790,- Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách ve výši 3 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod IV/11 str. 57 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
16 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 
a) rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část B 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle důvodové zprávy - část A a část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
17 Návrh zm ěny č.II RPn MPR Olomouc - lokalita II/3  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 20.9.2005 návrh změny č. II RPn MPR Olomouc v lokalitě 
II/3 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 v lokalitě II/3 dle návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
18 OZV o závazné části RPn MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit na zasedání ZMO dne 20.9.2005 návrh nové vyhlášky o 
závazné části regulačního plánu MPR Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou obecně závaznou vyhlášku o závazné části regulačního plánu MPR Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
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19 Návrh souboru zm ěn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc -  dílčí změny č. 
XI/31 a XI/33  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 20.9. 2005 Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - 
dílčí změny č. XI/31a XI/33 dle důvodové zprávy ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33 v předloženém 
rozsahu  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
20 Multifunk ční hala  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 
2. souhlasí 
s pokračováním přípravy investiční akce „Multifunkční hala“ 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit ke schválení zadání pro dopracování studie 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
21 Petice východní tangenta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 27.9.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
22 Aktualizace strategického plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se základním rámcem aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko do úrovně cílů dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s návrhem zodpovědných osob a garantů k jednotlivým cílům dle přílohy č. 2 a s prioritami 
cílů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit základní rámec aktualizace Strategického plánu 
rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko v rozsahu upravené přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit základní rámec aktualizace SP ke schválení zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
23 Organiza ční změny OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou 
 
3. schvaluje 
přijetí nových pracovníků dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
vznik nového oddělení s názvem Implementační skupina na odboru investic dle důvodové 
zprávy 
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5. ukládá 
zařadit požadované mzdové prostředky pro rok 2005 do soupisu nekrytých požadavků ve 
výši dle bodu Cc) důvodové zprávy a pro rok 2006 do plánu mzdových prostředků 
dle důvodové zprávy 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru správy 
 
6. ukládá 
zařazení nákupu 3 osobních automobilů do návrhu plánu investic roku 2006 dle důvodové 
zprávy 
T: prosinec 2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
zajistit vybavení ISk výpočetní technikou dle důvodové zprávy 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
8. ukládá 
vybavit ISk mobilními telefony, osobními ochrannými pomůckami, kontrolními měřícími 
pomůckami dle důvodové zprávy 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
24 Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou 
 
3. souhlasí 
se zařazením akce do plánu roku 2006 s vykrytím vlastních zdrojů dle bodu 1 návrhu řešení  
důvodové zprávy, část A 
 
4. souhlasí 
se zařazením akce do střednědobého plánu investic s vykrytím vlastních zdrojů na rok 2007 
dle bodu 1 návrhu řešení  důvodové zprávy, část B 
 
5. doporu čuje 
ZMO souhlasit s postupem dle bodu 3 a 4 usnesení na nejbližším zasedání ZMO 
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6. ukládá 
předložit návrh na financování rekonstrukce Moravského divadla dle důvodové zprávy na 
nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
25 Ul. Gen. Píky - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit záměry bytové výstavby v dané lokalitě a v návaznosti na tyto informace předložit 
návrh řešení 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
26 Rekonstrukce komunikace Lidická  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vylu čuje 
zájemce IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. dle předložené důvodové zprávy  
 
3. přiděluje 
realizaci zakázky č. 36-05 dle doporučení hodnotící komise 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
27 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 
Základní škola Olomouc, 8. května 29 
Základní škola Olomouc, Mozartova 48 
Základní škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 
Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 A 
Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B 
Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 
Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
 
3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce dne 
20.9.2005 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
28 Výjimky z po čtu dětí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výjimky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19.1 
 
 
29 Bezúplatný p řevod movitého majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s bezúplatným převodem movitého majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
30 Uznání dluhu a Smlouva o nájmu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Uznání dluhu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Smlouvu o nájmu č. 01/4.2005/Řep dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Uznání dluhu a Smlouvu o nájmu č. 01/4.2005/Řep 
T: 6.12.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
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31 Program Škola podporující zdraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
32 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla  firmy PREISS v souladu s důvodovou zprávou 
ad B)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
33 Informa ční centrum- komisní p ředprodej vstupenek, po čítačové 

zpracování prvotní evidence v rámci hospodá řské činnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit splnění doporučení kontrolní skupiny dle bodu 1-7 předložené důvodové zprávy 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 25 
 
 
34 Plán odpadového hospodá řství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s předloženým zněním upraveného Plánu odpadového hospodářství statutárního města 
Olomouce 
 
3. ukládá 
předložit na jednání zastupitelstva města Olomouce dne 20.9.2005 upravený Plán 
odpadového hospodářství statutárního města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
35 P-centrum o.s. - zm ěna poskytnutého p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého příspěvku města dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
36 Přihláška do Programu prevence kriminality -  PARTNERSTVÍ 

na rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
37 Přejmenování nám ěstí - Sv.Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 37

2. nesouhlasí 
se změnou názvu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
38 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 
 
 
39 Partnerství pro rozvoj kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o partnerství a spolupráci včetně dodatku č.1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu 
T: 27.9.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35 
 
 
40 Návrh programu 18. zasedání ZMO, konaného dne 20.9 .2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 18. zasedání ZMO, které se bude konat v úterý dne 20.9.2005 od 9.00 hodin 
v Regionálním centru Olomouc - sál Pegasus, Jeremenkova 40b, dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 37 
 
 
41 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 

sociálních služeb a zdravotnictví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38 
 
 
42 Žádost P řevozové služby DELTA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 39 
 
 
43 Žádost o finan ční příspěvek - Den strom ů Olomouc 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvek dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
podepsat Smlouvu na poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 40 
 
 
44 Zahrani ční služební cesta - Toledo, Špan ělsko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účastníky na zahraniční služební cestě - Toledo, Španělsko ve dnech 12. - 16. 10. 2005 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 41 
 
 
45 Příspěvek v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu na poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 27.9.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 42 
 
 
46 Informace o Zpráv ě kontrolního výboru p ředkládané ZMO dne 

20. 9. 2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 43 
 
 
47 Schválené po čty zam ěstnanc ů statutárního m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu - „Schválené počty funkčních míst statutárního města 
Olomouce, včetně aktuální naplněnosti“ - stav k 1. 9. 2005 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 44 
 
 
48 Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - zm ěna varianty financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
S podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP ze dne 22. dubna 2005 k 
projektu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu varianty financování projektu Rozvoj MHD v 
Olomouci dle dodatku č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP ze dne 22. dubna 2005 k 
projektu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162 
 
3. ukládá 
Předložit dodatek č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP Zastupitelstvu města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 45 
 
 
49 Různé - ul. P řichystalova - p řístupová komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci investiční akce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 46 
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50 Různé - změna provozní doby parkovišt ě Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
změnu provozní doby parkoviště na ulici Hynaisova dle ústní důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


