
 
USNESENÍ 

 

z 80. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 11.10.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 11.10.2005 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) a B) důvodové zprávy 
 
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. 302/10 ostatní plocha o výměře 21 
m2  v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci organizaci Ředitelství silnic a 
dálnic ČR dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 886/10 ostatní plocha o výměře 205 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci  společnosti LB 2000, 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 438 
zahrada o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určeným 
zájemcům manželům Ing. Miloslavu a Zdence Obermannovým dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1 500 m2      
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. 
Ladislavu a Ing. Zdeňce Veselým dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 126 m2 nacházejícího se    
v 1. PP a nebytového prostoru o výměře 129 m2 nacházejícího se v 1. NP v objektu bydlení  
č. p. 194 na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc (Dolní nám. č. o. 7) dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu NP Masarykova tř. č.o. 3, o výměře 154 m2 předem 
určenému zájemci Romanu Zamykalovi dle důvodové zprávy bod I. 6)   
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7. zveřejnění úplatného pronájmu suterénních prostor v objektu Opletalova 1, o velikosti    
228 m2 předem určenému zájemci Viktoru Zlámalovi dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části fasády domu Tř. Svobody 27 (Švédská č. o. 12)       
za účelem umístění reklamy předem určenému zájemci společnosti TOURIST CENTRUM   
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. úplatný pronájem pozemku parc. č. 61/6 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům Stanislavu a  Jindře Chloupkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům Zdeňkovi a Anně Válkovým bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. č. 115/5 zahrada o výměře 165 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Jaroslavě Matějovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1207/10 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu Michalu Sklenářovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc manželům Jaroslavu a Evě Žampachovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 380 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům Marcele a Jiřímu Strniskovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 32 zast. pl., zbořeniště o výměře 85 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc  panu Aloisi Korytarovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 7)   
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 281 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu Ing. Janu Škurkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 620 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům Ing. Liboru Marečkovi a Mgr. Janě Marečkové,PhD.  
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Lence Pazderkové dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ost. pl. o výměře 98 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu Bc. Marku Němcovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 11)    
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 622/8 zahrada o výměře 226 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům Růženě a  Františku Kozelkovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc paní Štěpánce Šprincové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13)   
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22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 288 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní Renatě Mičolové dle důvodové zprávy bod II. A) 14) 
 
23. zveřejnění úplatného  pronájmu  části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 325 m2  
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Patriku 
a Ing. Nikol Bástrnákovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 800/2 o výměře 21 m2 v k. ú. 
Nová Ulice a části pozemku parc. č. 1231/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín vše obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Vlastimilu Lipkovi za podmínky, že bude stávající 
oplocení přesunuto do linie s řadovými garážemi dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc panu Lubomíru Kadlecovi za podmínky, že dětské hřiště bude od 
okolí odděleno živým plotem dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/17 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti České dráhy, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování rozvodu NN 
na pozemcích parc. č. st. 64 o výměře 2 179 m2, parc. č. st. 70 o výměře 510 m2, parc. č. st. 
127 o výměře 825 m2, parc. č. st. 804 o výměře 144 m2, parc. č. st. 1170 o výměře 18 m2   
a parc. č. st. 1551 o výměře 440 m2, vše zast. pl. a parc. č. 46/2 o výměře 5 412 m2, parc. č. 
51/3 o výměře 107 m2, parc. č. 51/4 o výměře 75 m2, parc. č. 51/7 o výměře 32 m2, parc. č. 
52/1 o výměře 98 m2, parc. č. 52/4 o výměře 51 m2, parc. č. 52/5 o výměře 104 m2, parc. č. 
52/8 o výměře 123 m2, parc. č. 52/9 o výměře 112 m2, parc. č. 55/11 o výměře 58 m2, parc. 
č. 52/12 o výměře 76 m2, parc. č. 52/13 o výměře 104 m2, parc. č. 53/1 o výměře 2 147 m2, 
parc. č. 202/2 o výměře 392 m2, parc. č. 214/2 o výměře 250 m2, parc. č. 384/78 o výměře  
3 676 m2, parc. č. 399/3 o výměře 719 m2, parc. č. 399/58 o výměře 1 721 m2, parc. č. 
399/68 o výměře 570 m2, parc. č. 399/77 o výměře 1 830 m2, parc. č. 399/78 o výměře      
47 m2, parc. č. 399/76 o výměře 1 788 m2, parc. č. 809/1 o výměře 4 335 m2, parc. č. 809/4 
o výměře 937 m2, parc. č. 810/1 o výměře 3 677 m2, parc. č. 821/1 o výměře 4 872 m2, 
parc. č. 824/4 o výměře 773 m2, parc. č. 824/29 o výměře 201 m2, parc. č. 824/73 o výměře 
1 290 m2, vše ost. pl. a parc. č. 202/37 o výměře 41 m2, parc. č. 214/1 o výměře 108 m2, 
parc. č. 384/56 o výměře 82 m2, parc. č. 384/66 o výměře 82 m2, parc. č. 399/35 o výměře 
304 m2, parc. č. 399/36 o výměře 461 m2, parc. č. 399/62 o výměře 402 m2, parc. č. 809/2  
o výměře 299 m2 a parc. č. 809/3 o výměře 308 m2, vše zahrada v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 21/12, kultury zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. 
Lazce paní Janě Konečné dle důvodové zprávy bod II. A) 23)   
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 39/2 o výměře 16 m2 v  k. ú. Lazce, kultury 
zahrada panu Ing. Miroslavu Karlovi dle důvodové zprávy bod II. A) 25)   
 
30. úplatný pronájem 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  panu Radku Šnoblovi dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 733/4 ost. pl. o výměře 2 504 m2, parc. č. 733/5 ost. pl.           
o výměře 4 537 m2 a parc. č. 733/6 ost. pl. o výměře 1 063 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 27)  
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32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování optického 
kabelu nad pozemky parc. č. 75/72 o výměře 8 055 m2, parc. č. 75/73  o výměře 1 914 m2, 
parc. č. 75/136 o výměře 44 m2, parc. č. 79/4 o výměře 7 823  m2, parc. č. 105/23 o výměře 
905 m2 a  parc. č. 148/1 o výměře 204 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod II. 
A) 32)   
 
33. úplatný pronájem 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  společnosti   
ATE Company s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
34. úplatný pronájem nebytové jednotky č. 750/15 o výměře 26,84 m2 nacházející se v 1. PP 
domu Praskova č. o. 11, Olomouc panu Liborovi Gašparovičovi při nájemném ve výši     
800,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
35. úplatný pronájem 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) panu Rostislavu Vlachovi dle 
důvodové  zprávy bod II. B) 4)  
 
36. výběr nájemce 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) mezi panem Ing. Břetislavem Holáskem, 
panem Stanislavem Jiráskem a panem Tomášem Musilem formou obálkové metody na výši 
nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. 
B) 5)  
 
37. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Evě Mikulové dle důvodové 
zprávy bod III. 1)   
 
38. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 2 850 m2 v k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci Stavebnímu bytovému družstvu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
39. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. 
č. 78/3 ost. pl. o výměře 3 575 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch pozemků parc. č. 77/39, 77/2, 77/3, 77/4 a 77/36, vše zahrada v k. ú. Nový Svět     
u Olomouce, obec Olomouc za podmínky úhrady nákladů na vyhotovení GP dle důvodové 
zprávy bod III. 3)  
 
40. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 535/39 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům MUDr. Heleně a MUDr. 
Hamedovi Al Kirbiovým dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
41. dodatek č.27 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu                 
a kanalizace, ze dne 29.3.2000, mezi statutárním městem Olomouc                 
a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., dle přílohy důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
42. opravu, kterou se původní dodatek č. 27 (rozšíření nájmu) mění na dodatek č. 26, dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)  
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2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Jiřího a Mgr. Marcely Karbulových,  manželů Michala a Márie Kováčových a paní 
Zuzany Mikulcové o úplatný pronájem pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1 500 m2 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
2. manželů Blaženy a Antonína Kalouskových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
42/9 zahrada o výměře 325 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 16)   
 
3. paní Lenky Buriánkové a pana Martina Mucka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
800/2 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl.       
o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 18)   
 
4. společnosti BEREX, s. r. o. o úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 201/1 ostatní 
plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 931/8 ostatní plocha o výměře 5 m2  v k. ú. 
Nemilany a parc. č. 1736/78 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 29)  
 
5. společnosti METEOR  CZECH REPUBLIC spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 565/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 31)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením termínů předložení pravomocného územního rozhodnutí do  30. 9. 2006    
a podání žádosti o stavební povolení do 30. 9. 2007 u úplatného pronájmu s následným 
odprodejem části pozemku parc. č.  436/1 zast. pl. o výměře 270 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce manželům Miloslavu a Zdence Obermannovým dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
2. s rozšířením účelu nájmu o provozování sázkové kanceláře (sběrnu sázenek) v 
nebytovém prostoru - vinárna o výměře 66 m2 nacházejícím se v objektu č.p. 371 na 
pozemku parc. č. st. 369 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Horní náměstí 1) 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
3. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximálně do výše 113.184,- Kč včetně DPH 
a s rozšířením účelu nájmu o bar a hernu v nebytovém prostoru Rožňavská 8, Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
4. s podnájmem atelieru Vodární 1, Olomouc pro Mgr. Lenku Žampachovou za podmínek 
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 12. 9. 2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)    
 
5. s prodloužením nájemní smlouvy nebytových prostor objektu Jednota, tř. Svobody 31    
(7. patro, 7 kanceláří ) do 31. 12. 2005 dle důvodové zprávy bod IV. 5)    
 
6. s posunutím termínu splatnosti nájemného příspěvkovou organizací Správa lesů města 
Olomouce pro rok 2005 ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH do 15. 12. 2005 dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
4. bere na v ědomí 
1. záměr úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 1 m2     
v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc společnosti TIP STUDIO, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 30)  
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2. změnu subjektu na straně nájemce u úplatného pronájmu pozemků parc.č. 1175/1 ostatní 
plocha o výměře 2555 m2 a parc.č. 1175/2 ostatní plocha o výměře 4190 m2, parc.č. 1176 
orná půda o výměře 385160 m2 a parc.č. 1173 orná půda o výměře 363370 m2, vše v k.ú. 
Grygov, obec Grygov ze společnosti Hanácký agrospolek, s. r. o. na společnost Štěrkovny 
Olomouc a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. změnu vlastníka objektu Jednota, tř. Svobody 31 dle důvodové zprávy bod IV. 5)    
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín a parc. č. st. 
449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. za kupní cenu ve výši 79 250,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 835/2 ost. pl. o výměře 821 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti ISH&MSA ČERPADLA a. s. za kupní cenu ve výši 402 054,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 5)   
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 127/2 orná půda o výměře 34 m2 v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Václavu Navrátilovi st. a panu Václavu Navrátilovi ml.  za kupní cenu ve výši 
19 542,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Jiřího a Mgr. Marcely Karbulových, manželů Michala a Márie Kováčových 
a manželů Ing. Ladislava a Ing. Zdeňky Veselých o odprodej pozemku parc. č. 186/3 orná 
půda o výměře 1 500 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod I. 4)   
 
2. žádosti paní Evy Mikulové o odprodej části pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 3 m2 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
3. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o bezúplatný převod části pozemku parc. 
č. 78/3 ost. pl. o výměře 2 850 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 2)    
 
4. žádosti manželů Miloše a Jany Kuckových, manželů Ing. Lukáše a Miloslavy Vašíčkových, 
manželů Ing. Břetislava a Kristýny Kvapilových, paní Hany Pospíšilové a paní Evy 
Kadlčíkové o odprodej části pozemku parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 200 m2 v  k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
5. žádosti manželů Milady a Leopolda Schafferových o revokaci usnesení ZMO ze dne      
21. 6. 2005, bod programu 4, bod 5 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej části pozemku 
parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 1)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, bod programu 4, bod 14 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů MUDr. Heleny a MUDr. Hameda Al Kirbiových o odprodej části pozemku parc. č. 
535/39 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
- uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy, bod 1 
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy, 
bod 2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy, bod 3 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera podpisem návrhu kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy, bod 3 
 
5. ukládá 
předložit bod 3 důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejné zakázky  2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
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5 Veřejná  zakázka 6-05  p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb. veřejnou zakázku s názvem 
„Odlehčovací komora OK 2B“  archivní číslo 6-05 uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější dle návrhu hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 25-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
usnesení č. 6 ze dne 8.3.2005 k veřejné zakázce archivní číslo 25-05. 
usnesení č. 8 ze dne 8.3.2005 k veřejné zakázce archivní číslo 26-05. 
 
3. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Tisk informačních a 
propagačních materiálů“ archivní číslo 25-05 dle důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Vladimíra Pokorného k  podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Veřejná zakázka  41-05 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 zákona č. 40/2004 Sb. k  zakázce s 
názvem „Systém preference MHD a informační systém MHD - inženýr stavby“  archivní číslo 
41-05. 
 
2. pověřuje 
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto zakázkou; 
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi odborníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
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8 Veřejná zakázka 22-05 - p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
veřejnou zakázku s názvem  „Propojovací komunikace ulic U panelárny a Roháče z Dubé“ 
archivní číslo 22-05 uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější dle návrhu hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
9 Veřejná zakázka 3-05 - p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
zadávací řízení „Systém preference MHD a informační systém MHD“ archivní číslo 3-05 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu:  3.6 
 
 
10 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. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 89, se Šmidovcem Lubomírem dle 
důvodové zprávy bod 1) 
2. Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 7, s Habrdovou Glorií dle důvodové zprávy  
bod 2)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Elgnerová Libuše, P. Přichystala 68, Olomouc 
Vychodilová Anna, Josef, P. Přichystala 68, Olomouc 
Hartmanová Jarmila, Příčná 2, Olomouc 
Pospíšil Petr, Příčná 4, Olomouc 
Přikrylová Jitka, P. Přichystala 62, Olomouc 
Šindler Václav, Peškova 1, Olomouc 
Fabiánová Olga, Fischerova 4, Olomouc 
Rozsypal Václav, Rafajová Marie, Pol. vězňů 4, Olomouc 
Fordaj Petr, Foerstrova 33, Olomouc 
Ďurčová Alena, Štefan, Wolkerova 44, Olomouc 
Chromková Jana, Rožňavská 4, Olomouc 
Marková Petra, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Kovář Karel, P. Přichystala 64, Olomouc 
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Majerová Marie, Blanická 21, Olomouc 
Rýznarová Martina, Černá cesta 23, Olomoc 
Bradová Anna, Černá cesta 23, Olomouc 
Lukášová Ilona, Černá cesta 21, Olomouc 
Kummer Josef, Černá cesta 7, Olomouc 
Okresní řed.policie ČR Olomouc, P. Přichystala 70, Olomouc 
Okresní řed. policie ČR Olomouc, Švédská 1, Olomouc 
Okresní řed. policie ČR Olomouc,Černá cesta 11, Olomouc 
Čepová Zuzana, Černá cesta 7, Olomouc 
Liška David, Stiborova 26, Olomouc 
Himer David, Kateřina, Černá cesta 49, Olomouc 
Řehořová Eva, Martin, Černá cesta 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Petrová Nataša, Ján, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:   
Kudláčová Šárka, Karel, P. Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Zdeňka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Martová Blažena, Radomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Danihelová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Schulz Jan, P. Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3c) 
 
2. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou z důvodu prodeje domu: 
Oherová Pavlína, Aleš, Riegrova 3 Olomouc 
Przetaková Eva, Alois, Riegrova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)     
 
3. prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu na 2 roky s 
nájemci: 
Jiří Dokoupil a Eva, tř.Kosmonautů 14, Olomouc 
Libor Žák a Michaela, Černá cesta 19, Olomouc 
Věra Nesvadbová, Černá cesta 19, Olomouc 
Jiří Ovísek, Polit.vězňů 2, Olomouc 
Jitka Schonová, Masarykova 58, Olomouc 
Marta Kozáková, tř.Kosmonautů 16, Olomouc 
Josef Marek, Černá cesta 11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5)    
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Soňa Muchová, Černá cesta 7, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 6)    
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt  Vojanova 8, Olomouc, Hedvika Otavová o vnučku  Zuzanu Bráchovou 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
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11 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
paní Karolíny Oklešťkové ve věci zřízení věcného břemene práva průjezdu a průchodu  přes 
pozemek parc. č. 380/2 ostatní plocha na pozemek parc. č. 380/14 zahrada u domu 
Mozartova 35, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod I/1 str.1,2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Evy Mikulové o odprodej části pozemku parc. č. st. 195/3, zast. pl. a nádvoří,    
o výměře cca 16 m2, v k. ú. Nová Ulice,obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod I/2 str. 2,3. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
pana Alexandra Reška o revokaci usnesení Rady města Olomouce ze dne 8. 2. 2005 ve věci 
zřízení věcného břemene práva průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. st. 195/3 zast. 
pl. a nádvoří na pozemek parc. č. 384/4 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod I/3 str. 3,4. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodeje pozemků parc. č. st. 352 zast. plocha a nádvoří, o výměře 98 m2 a parc. č. 459/12 
ostatní plocha, o výměře 350 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, předem určeným 
zájemcům manželům Mojmírovi a Miladě Dostálovým, dle důvodové zprávy bod I/4 str. 4,5. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 369, zast. plocha 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, a to 
manželům Mgr. Pavlu a Alici Hegerovým, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanům, 
Michalovi Šverdíkovi, Mgr. Petře Jurčové a manželům MUDr. Zdeňkovi Faldynovi a Mgr. 
Zuzaně Faldynové za kupní cenu ve výši 40.126,- Kč, dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5, 6, 
7.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 830, zast. plocha a nádvoří, o výměře 346 m2, v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, společnosti DKP REAL spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 84. 016,-Kč, 
dle důvodové zprávy bod I/6 str. 7,8. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 364/16, zahrada, o výměře 273 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, paní Jitce Vondráčkové za kupní cenu ve výši 64. 312,-Kč, dle důvodové zprávy 
bod I/7 str. 8,9. 
 
9. schvaluje zve řejnění záměru 
pozemku parc. č. 1167, zahrada, o výměře 182 m2 v  
k. ú. Řepčín, obec Olomouc, Policii ČR, doba nájmu neurčitá, 5 Kč/m2/rok, podle platných 
pravidel pro manipulaci s nemovitým majetkem schválených radou města dne 19. 12. 2000, 
dle důvodové zprávy bod I/8 str.9,10.  
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti MUDr. Zbyňky Petrové, Františka a Milady Skoupilových a Mgr. Michalu Fasnerovi 
ve věci  prodeje domu č.p. 888 (Žižkovo nám. 3), s pozemkem parc. č. st. 789 o výměře    
515 m2 v k. Olomouc město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod II/1 str. 10,11. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit prodej domu č. p. 40 ( Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č. st. 15 zast.pl.          
o výměře 1 662 m2  a pozemku parc.č. 16 zahrada o výměře 672 m2 , vše v k.ú. Holice, 
obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena 2 300 000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod II/2 str. 11,12.  
 
12. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod III/1 str. 12. 
 
13. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod III/2 str. 12. 
 
14. schvaluje 
vrácení II. částí kupních cen z důvodu proinvestování do oprav domu na účet spoluvlastníků 
domu  dle důvodové zprávy bod III/3 str.12,13. 
 
15. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek Jungmannova 18, 20, 22 o zablokování souhlasu 
proinvestování II. částí kupních cen za plastová okna v domě Jungmannova 18, 20, 22, dle 
důvodové zprávy bod  III/4 str.13. 
 
16. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek o uznání faktury za projektovou dokumentaci k revitalizaci 
domu Jungmannova 18, 20, 22,. dle důvodové zprávy bod III/5 str. 13 
 
17. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemků parc. č.st. 879 a parc. č. 414/11, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a o sjednání předkupního práva k pozemku parc. č. 879, k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené dne 2. 2. 1995 mezi městem Olomouc a manžely 
Břetislavem a Miloslavou Vláčilovými, dle důvodové zprávy bod III/6 str.14.  
 
18. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemků parc. č. st. 261 a parc. č. 381/10, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a o sjednání předkupního práva k pozemku parc. č. 
st. 261, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené dne 15. 11. 1993 mezi městem Olomouc 
a Renatou Vyhlídalovou, dle důvodové zprávy bod III/7 str. 14.  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upraveného soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
14 Petice-Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích  přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 25.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
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15 Ul. Generála Píky - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit u zhotovitele akce „Rekonstrukce a dobudování stokové sítě“ uvedení komunikace „ul. 
Generála Píky - spodní část“ do původního stavu v termínu do 30.11.2005 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
16 Zpráva o činnosti projektového a realiza čního týmu ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit návrh na zajištění interního auditu akce Rekonstrukce a dobudování stokové sítě ve 
vztahu k dotaci z fondu ISPA 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
17 Pravidla pro poskytování byt ů zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit dopracovaný materiál dle diskuse v RMO 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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18 Návrh na poskytnutí ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Olomouce na sociální služby a humanitární 
pomoc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 13.12.2005 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy  a v 
souladu s Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 20.12.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
rozpočtové změny vyplývající z upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
19 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené  přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtové změny dle důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu využití části příspěvku dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
20 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky včetně rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
21 Příspěvek v oblasti nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvek včetně rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu na poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
22 Příspěvky - nespecifikované akce (sport)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zařazení finanční částky pro o.s. Rok s pohybem a  SK UP Olomouc - volejbal žen o.s. do 
soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 14.1 
 
 
23 Příspěvky - nespecifikvané akce (kultura)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14.3 
 
 
24 Žádost o prominutí splácení p ůjčky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatelku o přijatém usnesení  
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
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25 Aktualizace rekonstrukcí školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizovanou koncepci rekonstrukcí školních jídelen dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením požadavku na rekonstrukce školních jídelen a na zpracování projektové 
dokumentace do plánu investičních akcí na rok 2006 dle důvodové zprávy  
 
4. ukládá 
ihned nárokovat zařazení finančních prostředků na rekonstrukce školních jídelen a na 
zpracování projektové dokumentace do rozpočtu na rok 2006 v rámci investičních akcí dle 
důvodové zprávy 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
26 Obecně závazná vyhláška, kterou se m ění obecn ě závazná 

vyhláška č. 20/1996 o Městské policii Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky o Městské policii Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh změny obecně závazné vyhlášky o Městské policii Olomouc  
 
4. ukládá 
předložit návrh změny obecně závazné vyhlášky o Městské policii Olomouc na nejbližším 
zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 18 
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27 Měření rychlosti v obci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení pořízení měřiče rychlosti v  rámci projektu prevence kriminality PARTNERSTVÍ na 
rok 2006 dle důvodové zprávy 
  
  
3. ukládá 
předložit ve spolupráci s odborem agendy řidičů a motorových vozidel návrh správního 
postupu při realizaci tohoto projektu včetně návrhu na jeho naplnění 
T: 20.12.2005 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 19 
 
 
28 Využití ve řejných prost ředků poskytnutých v roce 2004 na 

investice a nákup majetku u Správy les ů města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
řediteli Správy lesů města Olomouce zajistit náležitosti účetních dokladů dle bodu 2  závěru 
důvodové zprávy a sjednotit kupní smlouvy dle bodu 3 závěru důvodové zprávy 
T: 8.11.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 20 
 
 
29 DPMO, a.s. - vozovna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh harmonogramu dalších nezbytných kroků k přípravě výstavby nové 
vozovny DPMO, a.s. 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
30 Model dopravy - návrh smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uzavřít SOD ve znění dle přílohy důvodové zprávy 
T: 25.10.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
31 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění firem dle důvodové zprávy a upravené přílohy č. 1 
 
3. ukládá 
předložit informaci o vývoji jednání s dalšími investory dle důvodové zprávy 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
32 Program obnovy venkova 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dohody o vzájemné spolupráci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí s rozšířenou 
působností o zajišťování Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2006 ve 
smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
T: 25.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
33 Požadavky na objednávky ve řejných služeb v roce 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se požadavků na objednávky veřejných služeb        
v roce 2006 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
34 OVS 2006 - podchody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy provést opravy podchodu u  Autobusového nádraží dle důvodové zprávy 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s TSMO, a.s. zpracovat a předložit návrh harmonogramu oprav podchodů na 
rok 2006 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26.1 
 
 
35 Dotace na cyklistické stezky - dodatky ke smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření dodatků ke smlouvám na poskytnuté příspěvky od Olomouckého kraje na 
vybudování čtyř cyklistických stezek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi Bc. Miroslavu Petříkovi podepsat smlouvy na poskytnuté příspěvky dle důvodové 
zprávy 
T: 25.10.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
36 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis propagačního materiálu ve výši 12.470,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 60.975,60 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
odpis dvou kopírovacích strojů v pořizovací ceně 120.000,-Kč/ks dle důvodové zprávy bod  
č. 3 
 
5. schvaluje 
odpis vozidla v pořizovací ceně 12.000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 26.428,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 239.615,40 Kč dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 257.333,-Kč a podstavce pod kopírovací stroj     
v pořizovací ceně 10.500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
9. schvaluje 
likvidaci movitého majetku ve výši 93.086,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
10. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 83.750,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 9 
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11. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 479.238,80 Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 
 
12. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 12.150,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 279.939,20 Kč dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
14. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 386.128,40 Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
15. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 26.894,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 14  
 
16. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 582.675,60 Kč dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
17. schvaluje 
odpis managerského faxu Panasonic v pořizovací ceně 15.359,-Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 16 
 
18. schvaluje 
odpis auta v pořizovací ceně 14.600,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 17 
 
19. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 6.377,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 22 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 42.600,-Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 23 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 57.303,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 24 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektu v pořizovací ceně 38.412,75 Kč dle důvodové zprávy bod č. 26 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektu v pořizovací ceně 41.317,55 Kč dle důvodové zprávy bod č. 27 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 29 
 
 
37 Změny v komisích a výborech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. odvolává 
členy KMČ a komisí RMO dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ a komisí RMO  dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh na zvolení Mgr. Petra Michálka za člena Finančního výboru ZMO dle bodu 3. 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na zvolení nového člena Finančního výboru ZMO na 
nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 30 
 
 
38 Parkovišt ě Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část 2, bodu 30 usnesení RMO ze dne 17.5.2005 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh tarifů platných od 1.1.2006 na parkovišti Hynaisova 
T: 6.12.2005 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31 
 
 
39 Různé  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 32 
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40 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy 
T: 25.10.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32.1 
 
 
41 Investi ční záměr - SFRB, Dolní nám. 8 a 9  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
investiční akci SFRB - archiv dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
SNO, a.s. ihned realizovat výše uvedený investiční záměr dle upravené důvodové zprávy  
T: 25.10.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33 
 
 
42 Hálkova 20 - rekonstrukce, vchod B  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu B 3) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat RMO o výsledcích jednání s firmou Zelos 
T: leden 2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 34 
 
 
43 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
podepsat společné prohlášení k výstavbě rychlostní komunikace v úseku Sedlice - 
Mohelnice dle návrhu hejtmana Pardubického kraje 
T: 25.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
2. ukládá 
předložit RMO informaci o zajištění dislokačního řešení Divadla hudby Olomouc po ukončení 
pronájmu v objektu Muzea umění Olomouc 
T: 8.11.2005 
O: ředitelka Divadla hudby Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


