
 
USNESENÍ 

 

z 30. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 13.1.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 13.1.2004 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 2 část 5 usnesení RMO ze dne 14.1.2003, týkající se majetkoprávních záležitostí 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 100 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci panu Josefu Michálkovi dle 
důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.  č. 803/2 orná půda o výměře 527 m2 
v k. ú. Slavonín předem určeným zájemcům manželům Davidu a Pavlíně Kreselovým dle 
důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci paní Evě 
Studené - lokalita ul. Kmochova - prodej zeleniny dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 109/1 o výměře 75 m2 v k. ú. 
Olomouc - město  předem určenému zájemci Vojtěchu Běhalovi a souhlasit s ukončením 
nájemního vztahu dohodou se současným nájemcem Janem Mlčochem dle důvodové zprávy 
bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 410/4 o výměře 186 m2  v k. ú. 
Nová Ulice  předem určenému zájemci Dagmar Kováčové za podmínky úhrady dlužného 
nájemného a souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou se současným nájemcem 
Petrem Balejem dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění: 
a) úplatného pronájmu NP o výměře 62 m2 v budově Hořícího domu Hodolany č.p. 975 na 
parcele parc. č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, předem 
určenému zájemci společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s., 
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b)  úplatného pronájmu NP o výměře 3 m2 v budově ubytovny Hodolanská č.p. 166 na 
parcele parc.č.st. 243 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, předem 
určenému zájemci společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s., 
c)  úplatného pronájmu NP o výměře 14 m2 v budově ubytovny tř. Svobody č.p. 78 na 
parcele parc.č.st. 490 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, předem 
určenému zájemci společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s., 
d)  úplatného pronájmu NP o výměře 9,5 m2 v budově autoprovozu Zikova č.p. 619 na 
parcele parc.č.st. 655 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, předem určenému zájemci společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s., 
e)  úplatného pronájmu NP o výměře 62 m2 v budově hlavního divadla tř. Svobody č.p. 432 
na parcele parc.č.st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
předem určenému zájemci společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle důvodové zprávy 
bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu objektu č. 26 na pozemku parc. č. 1395 st. pl. o výměře 73 
m2 v k.ú. Neředín předem určenému zájemci panu Viktoru Němcovi dle upravené  důvodové 
zprávy bod I. 7)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce panu Pavlu Minářovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 208 m2 v k. ú. 
Hodolany  paní Janě Kobzové za podmínky vyloučení trvalých porostů dle důvodové zprávy 
bod II. A) 2)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu  části  pozemku  parc. č. 319/1   louka  o  výměře 400 m2  
v k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určeným zájemcům manželům Martině a Evženu 
Hlobilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 532/1 louka v k.ú. Svatý Kopeček, části 
pozemku parc. č. 1025/23 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 19/3 
ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha v k.ú. 
Lazce společnosti OUTDOOR Billboard a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1420/1 ost.  pl. o výměře 140 m2 v k. ú. 
Chválkovice společnosti   NUTREND Int., s. r.o. za podmínky zatravnění požadované plochy 
zatravňovacími dlaždicemi a ponechání vjezdu pro automobily dle důvodové zprávy bod II. 
A) 5)  
 
13. úplatný pronájem části mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu na pozemku 
parc.č 1180 ostatní plocha v  k.ú. Řepčín o reklamní ploše 9 m2 panu Radoslavu Chytrému-
ARES dle důvodové zprávy bod II. A) 8)   
 
14. úplatný pronájem části mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu na části 
pozemku parc.č. 1181 ostatní plocha v  k.ú. Řepčín o reklamní ploše 9 m2 panu Jiřímu 
Němcovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
15. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1380/1 ost. pl. o výměře 176 m2 a parc. č. 1380/6 
orná půda o výměře 1576 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 634/33 ost. pl. o výměře 417 m2, 
parc. č. 634/36 ost. pl. o výměře 566 m2, parc. č. 634/38 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 
634/40 ost. pl. o výměře 15685 m2, parc. č. 634/43 ost. pl. o výměře 728 m2, parc. č. 634/65 
ost. pl. o výměře 2663 m2, parc. č. 634/68 ost. pl. o výměře 1061 m2, parc. č. 634/70 ost. pl. 
o výměře 1058 m2, parc. č. 634/72 o výměře 2104 m2, parc. č. 634/77 ost. pl. o výměře 
1895 m2, parc. č. 634/79 ost. pl. o výměře 294 m2 a parc. č. 634/81 ost. pl. o výměře 62 m2, 
vše v k. ú. Neředín, včetně inženýrské stavby VPD č. 15/33 - vzletové a přistávací letištní 
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dráhy, pozemní komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 3634/33 a parc. č. 643/36, 
kanalizace a trvalých porostů,  parc. č. 1222/2 orná půda o výměře 569 m2, parc. č. 1222/24 
ost. pl. o výměře 159 m2 a parc. č. 1222/48 orná půda o výměře 351 m2, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
16. úplatný pronájem NP - Žilinská 26 - 10,75 m2 (1. NP) společnosti SPEA Olomouc s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
17. úplatný pronájem NP - tř. Spojenců č. 10 - 41,55 m2 paní Ivetě Kremplové dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)   
 
18. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 3 NP- 39 m2 společnosti Perfekt Media Morava 
s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
19. úplatný pronájem parkovacího stání Balbínova ulice - parkovací stání č. 8 - 26,9 m2 paní 
Blaženě Vojířové dle důvodové zprávy bod II. B) 5)    
 
20. upravené znění  nájemní smlouvy na úplatný pronájem NP (bývalá kavárna Opera), 
Horní nám.  21 - 742 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)    
 
21. uzavření dodatku č.18 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 důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
22. dodatek č.19 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 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
23. výpůjčku kostýmů obci Náměšť na Hané dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Terézie a Františka Spurných o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/1 
louka o výměře 400 m2  v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
2. společnosti OUTDOOR Billboard a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 283 
ostatní plocha v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
3. pana Martina Studeckého o úplatný pronájem pozemku parc. č. 788 vodní plocha o 
výměře 22737 m2 a části pozemku parc. č.  812/1 orná půda o výměře 500 m2, vše v k. ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
4. Sdružení Podané ruce o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 3 NP- 39 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
5. paní Ing. Kateřiny Rábové o úplatný pronájem části podloubí v Riegrově ulici u veřejných 
WC v budově Horní náměstí č. 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
6. o snížení nájmu za měsíc listopad o 5.000,- Kč v NP Panská 4 dle důvodové zprávy bod 
II. B) 6)   
 
3. souhlasí 
1. s umístěním nápojového automatu firmy COCA-COLA BEVERAGES ČR, spol. s.r.o.  
v nemovitosti Štěpánovská 23, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
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2. se snížením sazby nájemného u kanceláře umístěné v mezonetu nebytového prostoru 
Palackého 1, o velikosti  14,10 m2 na 1.300,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
3. s podnájmem pro Ivanu Křenkovou v nebytovém prostoru Ostružnická 32 za podmínek 
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 3.12.2003 dle důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
4. s tím, aby Český statistický úřad poskytl k využití vyplněný formulář „Census veřejných 
vodovodů a kanalizací VaK 2002“, Ministerstvu zemědělství ČR a vodoprávním úřadům, v 
souvislosti se zpracováním Vybraných údajů majetkové a provozní evidence dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
5. s využitím pozemků parc. č. 265/317 a parc. č. 265/134 v k.ú. Neředín na výstavbu 
bytových domů dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
4. nesouhlasí 
s prodloužením nájemního vztahu v NP Javoříčská č. 2 a požaduje ukončit nájemní vztah 
(tzv. provizorium)  k 18. 2. 2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 12)   
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 12. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod II. B) 12 ve věci nesouhlasu se 
změnou subjektu na straně nájemce v NP Kmochova 20, klubovna  54 m2 a schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu NP Kmochova 20, klubovna  54 m2 předem určenému 
zájemci Junáku - svazu skautů a skautek ČR dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemků parc. č. 1380/1 ost. pl. o výměře 176 m2 a parc. č. 1380/6 orná půda o 
výměře 1576 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 634/33 ost. pl. o výměře 417 m2, parc. č. 
634/36 ost. pl. o výměře 566 m2, parc. č. 634/38 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 634/40 ost. 
pl. o výměře 15685 m2, parc. č. 634/43 ost. pl. o výměře 728 m2, parc. č. 634/65 ost. pl. o 
výměře 2663 m2, parc. č. 634/68 ost. pl. o výměře 1061 m2, parc. č. 634/70 ost. pl. o výměře 
1058 m2, parc. č. 634/72 o výměře 2104 m2, parc. č. 634/77 ost. pl. o výměře 1895 m2, 
parc. č. 634/79 ost. pl. o výměře 294 m2 a parc. č. 634/81 ost. pl. o výměře 62 m2, vše v k. 
ú. Neředín, včetně inženýrské stavby VPD č. 15/33 - vzletové a přistávací letištní dráhy, 
pozemní komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 3634/33 a parc. č. 643/36, 
kanalizace a trvalých porostů, parc. č. 1222/2 orná půda o výměře 569 m2, parc. č. 1222/24 
ost. pl. o výměře 159 m2 a parc. č. 1222/48 orná půda o výměře 351 m2, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 23.999.820,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Vladimíry Křížové o odprodej části pozemku parc. č. 1123/1 ost.  pl. o výměře 
18 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zveřejnit opětovně úplatný pronájem 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 obecně i v Radničních listech dle důvodové zprávy bod II. A) 
10)    
T: 27.1.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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9. ukládá 
zástupci RMO v představenstvu SNO, a. s.- PhDr. Hanákové  
zajistit technické oddělení objektů Javoříčská 2 a Havlíčkova 9 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 12) a o výsledku předložit informaci RMO     
T: 6.4.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 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. Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13, s Mgr. Krestou Davidem dle důvodové 
zprávy, bod 1)   
2. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 60, s Rajsem Emilem dle důvodové zprávy 
bod 2 )   
3. Foersterova 30, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15, s Pavlinskou Margitou dle důvodové 
zprávy bod 3 a)  
4. Foersterova 32, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17, se Procházkovou Růženou dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
5. Sienkiewiczova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12, s Kuchařovou Drahoslavou dle 
důvodové zprávy bod 3 c) 
6. Sienkiewiczova 13, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 4, se Sommerem Mariánem dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
7. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 53, se Zbirovskou Ludmilou dle důvodové 
zprávy bod 3 e) 
8. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 70, s Majtelem Petrem dle důvodové zprávy 
bod 3 f)   
9. Wolkerova 50, Olomouc, velikosti  1+2, č.b. 5, s Dosoudilovou Dagmar dle důvodové 
zprávy bod 3 g) 
10. Za Vodojemem 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, s Pindurovou Danuší dle důvodové 
zprávy bod 4) 
11. Legionářská 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Ing. Zatloukalem Petrem a Hanou dle 
důvodové zprávy bod 5) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřené na dobu určitou: 
    a) na 2 roky s nájemcem:  
Blažek Martin, Kamila, Synkova 9, Olomouc,  
Kubálková Renata, Al. Osimi, Černá cesta 45, Olomouc 
Prudilová Marie, Tomáš, Černá cesta 43, Olomouc 
Vrbová Petra, Stanislav, Wanklova 4, Olomouc 
Kubíková Daniela, Wolkerova 44, Olomouc 
Mikiska Stanislav, Zdeňka, Rožňavská 3, Olomouc 
Šlesingerová Milena, Sokolská 2, Olomouc 
Kotrlová Gabriela, Tř. Svobody 25, Olomouc 
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Růžičková Jana, Sienkiewiczova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a) 
    b) nájemní smlouva, která bude prodloužena na 1 rok: 
Hanzl Petr, Horní nám. 23, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 b)  
 
2. s rozšířením nájemních smluv - vojenské byty: 
na byt Velkomoravská 55, Olomouc, Ťulpa Karel o manželku Ťulpovou Vlastu 
na byt Velkomoravská 55, Olomouc, JUDr. Urbanec Stanislav o syna Urbance Petra 
na byt Velkomoravská 55, Olomouc, Wyka František o syna Wyka Petra 
na byt Velkomoravská 55, Olomouc, Pohludková Matrie o syna Pohludku Pavla 
na byt Velkomoravská 61, Olomouc, Kubáček Adolf o syna Kubáčka Romana 
na byt Velkomoravská 61, Olomouc, Čmochová Alena o dceru Studenou Zdeňku 
na byt Sienkiewiczova 13, Olomouc, Reifová Jaroslava o manžela Reifa Václava a syna 
Reifa Martina 
na byt Sienkiewiczova 13, Olomouc, Krůčková Hana o syna Bajera Jiřího 
na byt Sienkiewiczova 9, Olomouc, Zatloukal František o manželku Zatloukalovou Naděždu 
a vnuka Malinu Jiřího 
na byt Sienkiewiczova 9, Olomouc, Sedláková Marie o dceru Sedlákovou Naděždu 
dle důvodové zprávy bod 7 a) až i)   
 
3. s poskytnutím bytu mimo pořadí: 
a) pro Ivo Martince, školníka Slovanského gymnázia Olomouc 
b) pro Jaroslava Dóznera, bytem Pavelčákova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a, b) 
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
    a) nájemní smlouva, která bude prodloužena na dobu určitou 2 roky: 
Mgr. Petr a Mgr. Ivana Poštulkovi, Skupova 5, Olomouc 
    b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok: 
Kamil a Ivana Dombiovi, Synkova 13, Olomouc 
Edita Funková, Pavelčákova 18, Olomouc 
    c) nájemní smlouva, která bude prodloužena na 1/2 roku: 
Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a,b,c)   
 
5. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Alekber a Ilkhama Iljasovi, Na Vozovce 38, Olomouc, vel. 4+1, č.b. 8 
Elman a Aytan Iljasovi, Na Vozovce 38, Olomouc, vel. 4+1, č.b. 7 
Marta Chapčáková, Hrnčířská 38, Olomouc, vel. 3+1 
Anežka Chapčáková, Černá cesta 15, Olomouc, vel. 3+1 
Milan a Věra Maškovi, Pavelčákova 21, Olomouc, vel. 1+1 
Roman a Daniela Přidalovi, I.P.Pavlova 62, Olomouc, vel. 3+1  
Hana Šubertová, Černá cesta 41, Olomouc, vel.2+1 
Jiří Procházka, I.P.Pavlova 36, Olomouc, vel. 1+1 
dle důvodové zprávy bod 10)                                                         
 
6.s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Josef Drexler, Skupova 9, Olomouc 
Bohuslav Sedlák, Skupova 15, Olomouc 
Petr Štefanišin, Jeremenkova 30, Olomouc 
MUDr. Pavel  a MUDr. Bohumila Horákovi, Panská 4, Olomouc 
Eva Minaříková, Palackého 8, Olomouc 
Martin Šolc, Černá cesta 49, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11 a) až f)    
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7. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Masarykova 54, Olomouc, Miloslav Balatka o syna  Miloslava Balatku 
na byt Zikova 7, Olomouc, Václav Horák o vnučku Viktórii Kolaříkovou 
na byt Foerstrova 15, Olomouc, Růžena Chmelíčková o vnučku Terezu Černovskou 
dle důvodové zprávy bod 12) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva průchodu přes část domu Hrnčířská 38 na pozemku parc. č. 
st. 559 ve prospěch domu Hrnčířská 40 na pozemku parc. č. st. 560 v k.ú. Olomouc - město 
dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3 str. 3 
 
4. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny za účelem proinvestování do oprav společných částí domu dle 
důvodové zprávy bod 4 str. 3 
 
5. schvaluje 
uznání faktury dle důvodové zprávy bod 5 str. 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Řešení p ředprostoru krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
základní principy aktualizované studie dle bodu 4. upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zahájit práce na dokumentaci pro stavební povolení prostoru před branou 
včetně prostoru mezi parkovištěm a krematoriem dle upravené důvodové zprávy 
T: 27.1.2004 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
odboru investic připravit financování stavby dle bodu 6. B upravené důvodové zprávy formou 
rozpočtové změny (varianta 6 B 1 a 3) 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
projednat s DPMO, a.s. financování stavby víceúčelového objektu v části d území  dle bodu 
4.4 upravené důvodové zprávy 
T: 10.2.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
pro přípravu aquaparku lokalitu Pod Vlachovým 
 
3. ukládá 
náměstkům Ing. Czmerovi a Petříkovi realizovat přípravu aquaparku dle upraveného bodu 
č.4 důvodové zprávy 
T: čtvrtletn ě 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
náměstku primátora Ing. Czmerovi zajistit presentaci přípravy aquaparku pro pracovní 
jednání ZMO  
T: 10.2.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Platové za řazení ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů základních a mateřských škol včetně příplatků dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat platové výměry a předat ředitelům škol 
T: 27.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Vánoce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupinu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pracovní skupině postupovat ve smyslu usnesení RMO 19.12.2003, bod č. 33 
T: 23.3.2004 
O: pracovní skupina 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Bezplatná p řeprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Projekt Bezbariérová Olomouc - zm ěna parkovacího řádu v 

podzemních garážích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Přehled vyhlášených grant ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
připravit pro rok 2005 jednotnou formu vyhlašování grantů statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
T: září 2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č.10/2003 následujícím žadatelům: 
93. TSMO, a.s.             11 ks  
97. Frait Jiří     1 ks  
105. Zeman Zdeněk    1 ks   
106. Posl. klub Zelení/Šance   1 ks    
107. SME, a.s.     4 ks  
118. MěÚ Prostějov    1 ks   
127. FNO                 2 ks   
129. Penzion pro důchodce    5 ks    
138. TV Morava                2 ks  
141. Velitelství společných sil    7 ks  
142. Charita Olomouc     1 ks   
145. KVV ČSSD                 2 ks  
Úřad pro zastupování státu     2 ks 
Ředitelství silnic a dálnic                      2 ks 
ODS Olomouc                                      2 ks 
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4. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upraveného bodu III. důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
14 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
15 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
Bc. Pavla Skalického výkonem funkce ředitele Městské policie Olomouc s účinností 
od 15. 1. 2004 a současně na něj přenáší tyto úkoly: 
- řízení Městské policie Olomouc v plném rozsahu, mimo pravomoc jednat v 
pracovněprávních vztazích strážníků, k čemuž je v souladu s § 4 odst. 3) zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn primátor 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
16 Zahrani ční služební cesta Cosenza  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast zástupců města na  zahraniční služební cestě - Cosenza / Itálie ve dnech 11. 2.- 17. 2. 
2004 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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17 Zahrani ční služební cesta Pécs  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Tržní řád 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravené Nařízení statutárního města Olomouce č. 1/2004, kterým se vydává tržní řád 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
19 Veřejnoprávní smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací navrženého postupu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
20 Návrh zástupc ů SMO do rady pro kontrolu hospoda ření 

zdravotnických za řízení Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh zástupců SMO do rady pro kontrolu hospodaření zdravotnických zařízení 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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21 Petice - Stop dalším supermarket ům v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ZMO nedeklarovat předem postup při změnách ÚPnSÚ Olomouc ve smyslu požadavků 
autorů petice 
 
3. souhlasí 
s navrhovanými stanovisky předkladatele ve smyslu důvodové zprávy  
 
4. ukládá 
odpovědět autorům petice „Stop dalším supermarketům v Olomouci“ 
T: 27.1.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Spolupráce s ČKAIT 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o vzájemné spolupráci Statutárního města Olomouce a ČKAIT dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
smlouvu dle bodu 2 podepsat 
T: 27.1.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 5. Městský bál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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24 Energetické audity  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Regenerace panelového sídlišt ě Úzké díly  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle upraveného bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení dle bodu 3 upravené  
důvodové zprávy 
T: 9.3.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zmocňuje 
poradu vedení k rozhodnutí čerpání rezervy statutárního města Olomouce pro příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


