
 
USNESENÍ 

 

z 83. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22.11.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22.11.2005 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 5, část 4 usnesení RMO ze dne 25.10.2005, týkající se záměru investora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu:  1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. výpůjčku části pozemku parc. č. 849/35 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Praha West Investment k. s. statutárnímu městu Olomouc 
na dobu určitou do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod I. A) 2) 
 
2. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na r. 2006 ve výši 77.559.000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 1) 
 
3. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614002/98, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy dle důvodové zprávy bod III. 2) 
 
4. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614003/98, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy dle důvodové zprávy bod III. 3) 
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5. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/5/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Vítem a Ing. Ivanou Číhalovými, dle 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
2. souhlasí 
1. s podnájmem části pozemku parc. č. 824/2  ost. plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc pro provozovatele čerpací stanice na pozemku parc. č. 1184 st. pl. v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy I. A) 4)  
 
2. s vložením věty: „Při dodržování všech ustanovení nájemní smlouvy nájemcem se 
sjednaná doba určitá 10 let automaticky prodlužuje o dalších 10 let.“ do ustanovení o době 
nájmu do nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 88/1 ost. pl. o výměře 77 m2 v k.ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, maximálně do doby životnosti stavby, dle důvodové zprávy 
bod III. 5) 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc panu Štěpánu Grygárkovi za kupní cenu ve výši 144 630,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II. 1) 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 73 m2 v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům MUDr. Doc. Martinovi a MUDr. Vlastislavě Tichým za kupní cenu ve výši 
44 030,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 67 m2 v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní Libuši Lužné za kupní cenu ve výši 40 610,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 3) 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1650/12 o výměře 2185m2, 
p.č.1653 o výměře 1339m2, p.č.1654/3 o výměře 1917m2, část p.č.1650/6 o výměře 
1546,5m2, část p.č.1650/7 o výměře 1460m2, část p.č.1650/8 o výměře 856m2, část p.č. 
1650/9 o výměře 207,9m2, část p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, část p.č.1651/1 o výměře 
330,8 m2, část p.č.1651/2 o výměře 225m2, část p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, část p.č.1652 
o výměře 1021,1m2, část p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností NOEMO CZ, s.r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod II. 4) 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1650/7 o výměře 
35,5m2, část p.č.1650/8 o výměře 465,4m2, část p.č.1650/9 o výměře 2316,2m2, část 
p.č.1650/10 o výměře 157,6m2, část p.č.1651/3 o výměře 2,1 m2, část p.č.1651/4 o výměře 
168,4m2, část p.č.1647/2 o výměře 243,2m2, část p.č.1647/6 o výměře 315/7m2, část 
p.č.1648 o výměře 719,5m2, část p.č.1649 o výměře 333,3 m2, část p.č.1961 o výměře 
460,9 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností STOMIX Olomouc 
s.r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č. 1648 o výměře 
71,2m2, část p.č.1721/6 o výměře 3231,6m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností PYTLÍK, spol. s r.o. při kupní ceně ve výší 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod II. 4) 
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č.1721/6 o výměře 
2599,3m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností T-SPRAY-ANTICORRO 
spol.s r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
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8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č.1721/6 o výměře 
1601,5m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností EOLA s.r.o. při kupní 
ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1721/2 o výměře 
1107,9m2, část p.č.1721/3 o výměře 2070,9m2, část p.č. 1721/6 o výměře 519,4m2, část 
p.č. 1721/32 o výměře 1582,7m2, část p.č. 1721/33 o výměře 216,6m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc s panem Ing. Parvizem Daratem - ORIENT BOHEMIA při kupní 
ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1721/33 o výměře 
414,5m2, část p.č.1721/34 o výměře 634,3m2, část p.č.1721/35 o výměře 405,4m2, vše v 
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem Janem Pospíšilem - MENPOS při kupní 
ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č. 1721/16 o výměře 
507,2m2, část p.č.1721/17 o výměře 434,6m2, část p.č.1721/18 o výměře 66,2m2, část 
p.č.1721/22 o výměře 751,8 m2, část p.č.1721/35 o výměře 257,5m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc s panem Ing. Janem Zavadilem - JANZL při kupní ceně ve výši 
350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1721/19 o výměře 1858m2, 
p.č.1721/20 o výměře 1996m2, část p.č.1721/16 o výměře 916,8m2, . část p.č.1721/17 o 
výměře 927,4m2, část p.č.1721/18 o výměře 1755,4m2, část p.č.1721/22 o výměře 
1384/6m2, část p.č.1721/34 o výměře 607,3 m2, část p.č.1721/35 o výměře 1478,7m2, vše v 
k.ú. Holice Olomouce, obec Olomouc s panem Ing. Pavlem Nastoupilem - KDV při kupní 
ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1721/3 o výměře 
24,9m2, část p.č. 1721/32 o výměře 986,7m2, část p.č.1721/33 o výměře 1193,7m2, část 
p.č.1721/34 o výměře 769,1m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností 
GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 4) 
 
14. 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 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod I. A) 
5) 
 
15. úplatný převod haly s pozemkem parc.č. st. 2301 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.237 m2, 
haly s pozemkem parc.č. st. 2302 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.494 m2, haly s pozemkem 
parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.337 m2, haly s pozemkem parc.č. st. 2305 
zast.pl. a nádvoří o výměře 1.153 m2, haly s pozemkem parc.č. st. 2306 zast.pl. a nádvoří o 
výměře 1.256 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396 m2, 
budovy s pozemkem parc.č. st. 2309 zast.pl. a nádvoří o výměře 727 m2, budovy s 
pozemkem parc.č. st. 2310 zast.pl. a nádvoří o výměře 353 m2, budovy s pozemkem parc.č. 
st. 2311 zast.pl. a nádvoří o výměře 656 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2312 zast.pl. a 
nádvoří o výměře 568 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 2298 zast.pl. a nádvoří o 
výměře 99 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří o výměře     
24 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 2.307 zast.pl. a nádvoří o výměře 442 m2 a 
pozemky parc.č. 168/18 ost.pl. o výměře 1.379 m2,  parc.č. 179 ost.pl. o výměře 4.200 m2, 
parc.č. 185/9 ost.pl. o výměře 38.998 m2,, parc.č. 185/6 ost.pl. o výměře  8.272 m2 a parc.č. 
238/3 ost.pl. o výměře 417 m2, včetně venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 24,533.830,- Kč + náklady za vyhotovení znaleckého 
posudku ve výši 34.800,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 6) 
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16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na halu s pozemkem parc.č. st. 2301 zast.pl. 
a nádvoří o výměře 1.237 m2, halu s pozemkem parc.č. st. 2302 zast.pl. a nádvoří o výměře 
1.494 m2, halu s pozemkem parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.337 m2, budovu s 
pozemkem parc.č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396 m2, budovu s pozemkem parc.č. 
st. 2309 zast.pl. a nádvoří o výměře 727 m2, budovu s pozemkem parc.č. st. 2310 zast.pl. a 
nádvoří o výměře 353 m2, budovu s pozemkem parc.č. st. 2311 zast.pl. a nádvoří o výměře 
656 m2, budovu s pozemkem parc.č. st. 2312 zast.pl. a nádvoří o výměře 568 m2, vedlejší 
stavbu s pozemkem parc.č. st. 2298 zast.pl. a nádvoří o výměře 99 m2, vedlejší stavbu s 
pozemkem parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2, vedlejší stavbu s pozemkem 
parc.č. st. 2307 zast.pl. a nádvoří o výměře 442 m2, halu na pozemku parc.č. st. 2305 
zast.pl. a nádvoří a halu na pozemku parc.č. 2306 zast.pl. a nádvoří a pozemky parc.č. 
168/18 ost.pl. o výměře 1.379 m2,  parc.č. 179 ost.pl. o výměře 4.200 m2, parc.č. 185/9 
ost.pl. o výměře 34.097 m2 a parc.č. 185/6 ost.pl. o výměře  8.272 m2, včetně venkovních 
úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s Vojenským bytovým 
družstvem, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc,  za kupní cenu ve výši 21.809.140,- Kč (po 
vyhotovení geometrického plánu bude kupní cena upřesněna) dle důvodové zprávy bod III. 
6) 
 
4. bere na v ědomí 
záměr instalace velkoplošných reklamních panelů dle smlouvy o podmínkách umístění a 
provozování reklamních zařízení v Olomouci, uzavřené se společností euroAWK, s. r. o. na 
částech pozemků parc. č. 1051/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
88/15 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 536/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
385/7 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše  v k. ú. Povel, parc. č. 1116/1 ostatní plocha o 
výměře 4 m2, parc. č. 776/1 orná půda  o výměře 4 m2 vše v k. ú. Slavonín a parc. č. 98/2 
zahrada o výměře 4 m2   v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. A) 3) 
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 9. 2005, bod programu 2, bod III. 4) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit 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 I. A) 5) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 21.6.2005 bod programu 4, bod 56 ve 
věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 185/1 ost. pl. o výměře      
38.998 m2 (dle GP parc. č. 185/9) a pozemků parc. č. 185/6 ost. pl. o výměře 8 272 m2, 
parc. č. 168 ost. pl. o výměře 15 477 m2, parc. č. 179 ost. pl. o výměře 4 200 m2, parc.č. 
238/3 ost.pl. o výměře 417 m2, objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2305 zast. 
pl. o výměře 1 153 m2, objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2306 zast. pl. o 
výměře 1 256 m2,objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2303 zast. pl. o výměře    
1 337 m2, objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 442 m2, 
objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, objektu 
bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu bez 
čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če 
garáž s pozemkem parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st. s 
pozemkem parc. č. st. 2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st. s 
pozemkem parc. č. st. 2311 zast. pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem 
parc. č. st. 2312 zast. pl. o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. s pozemkem parc. č. 
st. 2300 zast. pl. o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 2299 
zast. pl. o výměře 49 m2, objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2298 zast. pl. o 
výměře 99 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 6) 
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2. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 21.6.2005 bod programu 4, bod 56 ve 
věci schválení záměru úplatného převodu objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 
2305 zast. pl. o výměře 1 153 m2, objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2306 
zast. pl. o výměře 1 256 m2,objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2303 zast. pl. o 
výměře 1 337 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 
442 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, 
objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu 
bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če 
garáž na pozemku parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st. na 
pozemku parc. č. st. 2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku 
parc. č. st. 2311 zast. pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 
2312 zast. pl. o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2300 
zast. pl. o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2299 zast. pl. o 
výměře 49 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2298 zast. pl. o výměře     
99 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a nově vzniklých pozemků (dle přiloženého 
gem. plánu) parc.č. 179 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/15 ost.pl. o výměře 721m2, 
parc.č. 185/14 ost.pl. o výměře 721 m2, parc.č. 185/13 ost.pl. o výměře 721 m2, parc.č. 
185/12 ost.pl. o výměře 483 m2, parc.č. 185/11 ost.pl. o výměře 483 m2, parc.č. 185/19 
ost.pl. o výměře 875 m2, parc.č. 185/18 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/17 ost.pl. o 
výměře 875 m2, parc.č. 185/16 ost.pl. o výměře 875 m2 a prac.č. 185/6 ost.pl. o výměře   
875 m2, vše v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví  Vojenského bytového družstva, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 6) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka 57-05,  komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 57-05 ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s členy hodnotící komise provést hodnocení 
kvalifikace uchazečů dle  § 39 zákona.  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 8-05,  přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem 
„Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy“ archivní číslo č. 8-05 dle návrhu hodnotící 
komise uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 50-05,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Andělská - rekonstrukce komunikace“ 
archivní číslo 50-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 45-05, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem  „ZŠ Terrera - rekonstrukce 
ŠJ“ archivní číslo 45-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Vlastou Součkovou dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Marií Ženožičkovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Vladimírem Hrabalem dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Věrou Jurníkovou dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
přepracovat oznámení žadateli k prohlídce nabízeného bytu 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 9 část 1 ZMO ze dne 25. 6. 2003 a vyjmout dům č. p. 205 (Horní náměstí 12) s 
pozemkem parc. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 798 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, ze seznamu domů s byty a nebytovými prostory určenými k 
ponechání v majetku SmOl - seznam A a schválit záměr prodeje domu č. p. 205 (Horní 
náměstí 12) s pozemkem parc. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 798 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 3, část 10  ZMO ze dne  27.6.2002 ve věci odprodeje objektu č. p. 326, který se 
nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 
527 m2, vše  v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc a schválit prodej objektu č. p. 326 
(Ostružnická 8 a Ztracená 5) s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 527 m2, vše v k. 
ú. Olomouc - město, fy: IES REAL &  CONSULTING spol. s  r. o., Sladkovského 609/5, 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 10 044 500,- Kč dle důvodové zprávy bod I/2 str. 1, 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků 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, ve věci snížení kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod I/3 str. 2,3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č.7, část 25 ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci kupních cen a schválit nové kupní 
ceny 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, dle přílohy č. 2  dle důvodové zprávy bod I/3  str. 
2,3 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 850/12, v domě Vojanova 6, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1059/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 850, 851 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1059/24427 na pozemku parc. č. st. 922, 921, 920, 917, 
zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
manželům Tomáši a Pavlíně Hlobilovým za kupní cenu vypočtenou dle ,,Pravidel“ - kupní 
cena celkem 160.994,- Kč, z toho za jednotku 154.411,- Kč, pozemek 3.691,- Kč a náklady 
2.892,- Kč dle důvodové zprávy bod I/4 str. 3,4,5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) s pozemky parc. č. st. 922, 921, 
920, 917, zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu Vojanova 2, 4, 6, 8 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 - vyjma jednotky č. 850/12 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1059/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 850, 851 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1059/24427 na pozemku parc. č. st. 922, 921, 920, 917, 
zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod I/4 str. 3, 4, 5 
 
8. ukládá 
odboru prodeje domů po zavkladování prohlášení vlastníka předložit ke schválení prodej 
volné nebytové jednotky č. 404/2 v domě č. p. 404 (Riegrova 5) s pozemkem parc. č. st. 382, 
zast. pl. o výměře 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné 
dražby dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 20. 9. 2005  usnesení č. 7, část 23 a schválit nové kupní ceny 
domu č. p. 60 (Kateřinská 4) s pozemkem parc. č. st. 499, zast. pl. o výměře 564 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Kateřinská 4 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4  dle důvodové zprávy bod I/6 str. 5,6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č. 
st. 982, zast. pl. o výměře  254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ATE Company s. r. 
o., za kupní cenu celkem 81.691,- Kč, z toho za jednotku 78.292,- Kč, pozemek 1.028,- Kč a 
náklady 2.371,- Kč dle důvodové zprávy I/7 str. 6 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č. 
st. 982, zast. pl. o výměře  254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ATE Company s. r. 
o., za kupní cenu celkem 102.084,- Kč, z toho za jednotku 98.358,50 Kč, pozemek 1.291,50 
Kč a náklady 2.434,- Kč dle důvodové zprávy bod I/8 str. 7 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu spoluvlastnických podílů spoluvlastníků domu Wellnerova 6, a to rozšíření bytové 
jednotky č. 599/4 a zmenšení bytové jednotky č. 599/5 v domě č. p. 599 s pozemkem parc. 
č. st. 685, zast. pl., o výměře 365 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I/10 str. 9 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 609/11 v domě Stiborova 26 do 
15.1.2006 panu Davidu Liškovi dle důvodové zprávy bod I/11 str. 10 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 744/8 v domě Wanklova 6 do 
15.1.2006 paní Lence Vyvozilové dle důvodové zprávy bod I/12 str. 10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/77 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41801 na společných částech domu č. p. 962 a pozemku parc. č. st. 
1147, zast. pl., o výměře 502 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Heleně Skalické za 
kupní cenu ve výši 81.194,- Kč, z toho za jednotku 78.624,- Kč, za pozemek 658,- Kč, 
náklady 1.912,- Kč dle důvodové zprávy bod I/13 str. 10,11 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 471/1 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 437/7055 na společných částech domu č. p. 471 a pozemku parc. č. st. 
545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Lucii Tesařové za 
kupní cenu  48.809,- Kč, z toho za jednotku 45.010,- Kč, za pozemek 1.635,- Kč, náklady 
2.164,- Kč dle důvodové zprávy bod II/1 str. 12 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/24 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 364/8188 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, Lucii a Janu 
Richtermocovým za kupní cenu  ve výši 41.550,- Kč, z toho za jednotku 38.290,- Kč, za 
pozemek 2.281,- Kč, náklady 979,- Kč dle důvodové zprávy bod II/2 str. 13 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/21 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zast. pl. o výměře 891 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Miroslavu a Petře Benešovým, za kupní cenu 
celkem 37.739,- Kč: z toho za jednotku 34.720,- Kč, za pozemek 2.112,- Kč, náklady 907,- 
Kč dle důvodové zprávy bod II/3 str.14 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 719/2 v domě č. p. 719 (Šantova 2) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 391/8374 na společných částech domu č. p. 719 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 391/8374 na pozemku parc. č. st. 999, zast. pl. o výměře 436 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu Václavu Spáčilovi, za kupní cenu celkem 24.190,- Kč, 
z toho za jednotku 20.359,- Kč, za pozemek 2.687,- Kč, náklady 1.144,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/4 str. 15 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7  část 38 ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci schválení kupní ceny u 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 a schválit novou kupní cenu u 
bytové jednotky č. 442/24 v domě č. p. 442 a 441 (Schweitzerova 70, 72) se 
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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, paní Renatě 
Sklenářové, ve výši 44.257,- Kč, z toho za jednotku 30.523,- Kč, za pozemek 761,- Kč, 
náklady 12.973,- Kč dle důvodové zprávy bod II/5 str. 16,17 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - G) dle důvodové zprávy bod III/1 
str. 19,20,21 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2005 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1, týkající se rozpočtových změn roku 
2005 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny dle dodatku č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
10 Rozpočtová zm ěna - žádost MPO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
3. schvaluje 
vykrytí mzdových nákladů na 5 nových strážníků dle důvodové zprávy z rozpočtové rezervy  
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 6.1 
 
 
11 Žádost HCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finanční částky 300.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy rozpočtu k dispozici 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.2 
 
 
12 Rozpočtová zm ěna - malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 6.3 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - telefonické spojení Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení telefonického spojení budovy Hynaisova dle varianty 3 b) důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle varianty 3 b) důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje 
vykrytí částky dle varianty 3 b) důvodové zprávy z rezervy rozpočtu k dispozici 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.4 
 
 
14 Pořízení Souboru zm ěn č. XIV ÚPnSU Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na jednání  ZMO dne 13.12.2005 návrh na pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ 
Olomouc v rozsahu upravené přílohy č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
15 Návrh zm ěn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy na 
nejbližším zasedání ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
16 Pořízení změny č.III RPn MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO návrh na pořízení změny č.III RPn MPR Olomouc dle důvodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č.III RPn MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
17 Marketingový plán CR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci marketingového plánu dle upraveného „Rozpočtu marketingového plánu CR na rok 
2006“ 
 
3. ukládá 
po schválení rozpočtu realizovat marketingový plán cestovního ruchu dle upravené 
důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh na účast města na reprezentačních akcích v roce 2006 dle upraveného 
„Rozpočtu marketingového plánu CR na rok 2006“ 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
18 Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ na rok 20 05 - 

čerpání finan ční rezervy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na dočerpání finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle bodu 2 důvodové 
zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce 
s realizátorem projektu „P-centrum-volný čas a prevence“ dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 6.12.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
návrh na rozpočtovou změnu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
19 Žádost o zm ěnu účelu  využití posky tnuté ve řejné finan ční 

podpory z rozpo čtu města v roce 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti o. s. Oblastní unie neslyšících Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
20 Rozvojové lokality Ne ředín, Příkopy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
21 Obsluha obchodního centra Olympia  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. vyhovuje 
žádosti OC Olympia ve věci využití zastávek MHD pro obsluhu OC Olympia dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
22 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 -  žádost o 

prodloužení lh ůty pln ění smlouvy o p ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč do 31.12.2006 
 
3. ukládá 
předložit návrh na prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč do 
31.12.2006 na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
23 Smlouva s TSMO, a. s. - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 11 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 11 ke smlouvě s TSMO, a. s. po schválení rozpočtu SmOl na rok 2006 
v zastupitelstvu 
T: 20.12.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
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24 Kapitálový vstup do SK Sigma, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zvýšením základního kapitálu a.s. SK Sigma o 73 milionů korun při zachování podílu 
SmOl minimálně ve výši 34 % dle smlouvy o podmínkách dalšího kapitálového vstupu SmOl 
do a.s.  SK Sigma 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
3. ukládá 
předložit na nejbližší jednání ZMO návrh Smlouvy o podmínkách dalšího kapitálového vstupu 
Statutárního města Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s. 
T: 20.12.2005 
O: Kone čný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu: 17 
 
 
25 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším postupem dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
26 Návrh programu 20. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
-   termín konání 20. zasedání ZMO: na úterý dne 13. 12. 2005 od 9.oo hod. 
- místo  konání 20. zasedání ZMO: Regionální centrum Olomouc - sál Pegasus, 
Jeremenkova 40b, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 20. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 19 
 
 
27 Veřejná finan ční podpora v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a  v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
28 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Dopravního 
podniku města Olomouce, a.s., Technických služeb města Olomouce, a.s. a Správy 
nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
Ing. Martinu Tesaříkovi, primátoru města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy, a to v termínu do 25.11.2005 
T: 6.12.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
29 SNO, a.s. - rozpo čet 2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22 
 
 
30 Návrh rozpo čtu r. 2006 - druhé čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh  
 
2. souhlasí 
a) s návrhem rozpočtu SmOl na rok 2006 dle důvodové zprávy  
b) se závaznými ukazateli rozpočtu roku 2006 dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) návrh rozpočtu SmOl na rok 2006 dle důvodové zprávy 
b) závazné ukazatele rozpočtu roku 2006 dle důvodové zprávy 
c) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce  na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2006 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obnovení revolvingového úvěru u Komerční banky, a. s., pobočka Olomouc, ve výši            
30 mil. Kč 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
31 Změna plánu akcí SMV, a. s., hrazených z nájemného r. 2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnami dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh změny plánu SMV, a.s., dle upravené důvodové zprávy na nejbližším 
zasedání ZMO 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zapracovat změnu plánu jmenovitých investic, hrazených z nájemného SMV, a. s., r. 2005 do 
plánu investic roku 2005 po odsouhlasení ZMO 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23.1 
 
 
32 Plán akcí hrazených z nájemného SMV, a. s., r. 200 6 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem plánu investic SMV, a. s., dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit jednotlivé akce do návrhu plánu investic MmOl na rok 2006 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23.2 
 
 
33 Horní Hej čínská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
34 Petice východní tangenta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle závěrů důvodové zprávy 
T: 28.3.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
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T: 6.12.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
35 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
člena KMČ dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
o změně v KMČ informovat předsedu a nového člena 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 26 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Jaromír Czmero 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


