
 
USNESENÍ 

 

z 34. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23.3.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 23. 3. 2004 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 51/2  ostatní plocha  o výměře 2 m2 v k.ú. Nové 
Sady společnosti  K+R  Projekt s r. o. dle důvodové zprávy bod I. A) 1) za účelem umístění 
reklamního poutače přilehlé prodejny 
 
2. nájemné v NP Hrnčířská 38 o výměře 22,33 m2  ve výši  250 Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod I. B) 1) 
 
2. souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 104/1 ost.pl. o výměře 5 833 
m2, parc.č. 105/50 ost.pl. o výměře 1 684 m2 a části pozemků parc.č. 125/6 ost.pl. o výměře 
2 617 m2 a parc.č. 125/9 ost.pl. o výměře 412 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
se společností Technické služby města Olomouce,a.s. do 30.4.2004 dle důvodové zprávy 
bod I. A) 2). 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Kristiny Matějkové o odprodej  části pozemku parc. č. 24/1 orná půda o výměře 
90 m2 v k. ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod II. 1).  
 
4. odvolává 
Mgr. Markétu Hrbáčkovou z funkce tajemníka majetkoprávní komise dle důvodové zprávy 
bod III.  
 
5. jmenuje 
Mgr. Kateřinu Dvořákovou do funkce tajemníka majetkoprávní komise dle důvodové zprávy 
bod III. 
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6. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č.j. MAJ-EM-NS/134/2001/Sig. uzavřené mezi 
SMO  a  občanským  sdružením SK Sigma Olomouc, MŽ, oddíl baseballu,  kterým  se   mění  
čl. 5, písmeno g) tak, že datum 31.12.2003 se nahrazuje datem 31.12.2006 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 MDO - nákup digitálního piana  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 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. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 6, s Rajsem Jozef dle důvodové zprávy, 
bod 1a)   
2. Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6, s Streitovou Elenou dle důvodové zprávy  
bod 1b )   
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřené na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci:  
Bajnar Vlastimil, Svatava, Na Letné 59, Olomouc 
Pazderová Marcela, Topolová 6, Olomouc 
Janečková Markéta, Černoch Karel, Rumunská 11, Olomouc 
Sanetrníková Simona, Rumunská 11, Olomouc 
Gajdušková Irena, P. Přichystala 62, Olomouc 
Reif Jan, Wellnerova 6, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2a), 2b) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Matluchová Marie, Luboš, Holická 51, Olomouc  
dle důvodové zprávy  bod 2 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci:  
Danihelová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Kašpárek Jiří, P. Přichystala 70, Olomouc 
Martová Blažena, Radomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Schulz Jan, P. Přichystala 70, Olomouc 
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Kudláčová Šárka, Karel, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Poliaková Aranka, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a)  
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Pavla Grmolenská, Wolkerova 44, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)      
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Dukelská 9, Olomouc, Alena Zapletalová o syna Jiřího Zapletala 
na byt Pavelčákova 18, Olomouc Milan Hořínek o syna Milana Hořínka 
na byt Foerstrova 15, Olomouc Karel a Růžena Juřenovi o syna Romana Juřenu 
na byt tř.Svornosti  14, Olomouc Oldřich Hejtman  o syna Radka Hejtmana 
na byt Karafiátová 1, Olomouc Helena a Jindřich Šachrovi o vnučku Michaelu Fraňkovou 
na byt  Masarykova 58, Olomouc Květoslava Handlová  o  vnučku Renatu Handlovou a 
vnučku Lenku Kovaříkovou 
na byt Lazecká 67, Olomouc Tereza Pogodová  o matku Vilmu Pogodovou  
dle důvodové zprávy bod 5, podbody 1 až 6)   
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11  v DPS Příčná 2, s manžely Ludvíkem a 
Bohuslavou Drtilovými, trvale bytem DPS Příčná 2, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 57 v DPS Přichystalova 68, s paní Františkou 
Janíkovou, trvale bytem třída Svobody 1, Olomouc 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2 
 
2. schvaluje 
vrácení splátek z II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek z II. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
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4. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
5. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce  provedené  ve  společných  částech  domů  za jednotky  
v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5 str. 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Prodej dom ů - organiza ční zabezpečení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
podmínky zadávací dokumentace k obchodní veřejné soutěži dle upravené důvodové zprávy  
 
2. schvaluje 
předpokládaný harmonogram pro uskutečnění obchodní veřejné soutěže, dle bodu 3 
důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek (včetně náhradníků) 
pro obchodní veřejnou soutěž, dle upraveného bodu 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2004 - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2004 –  
část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtové změny roku 2004 dle předložené 
důvodové zprávy - část B, včetně dvou dotací nad 50 tis. Kč 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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9 Žádost o odklad vrácení p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle upravené varianty a) předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Koncepce rozvoje bydlení I.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
OKR, OSSZ a SNO a.s. rozpracovat dále body koncepce dle diskuze v RMO 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
3. ukládá 
připravit a předložit RMO investiční záměr pro využití objektu bývalé nemocnice v Řepčíně 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Stav požární ochrany u organizací m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací Statutárního města 
Olomouce za rok 2003 
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2. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací Statutárního města Olomouce za rok 2004 
T: březen 2005 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
13 Změna OZV - Požární řád města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu Statutárního města Olomouce vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce 2/2002 „Požární řád 
statutárního města Olomouce“ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
14 Řešení havarijního stavu propustku ulice Keplerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým řešením k odstranění závadného stavu na ul. Keplerova dle závěru důvodové 
zprávy 
 
3. zařazuje 
do soupisu nekrytých požadavků částku 125 tis. Kč 
 
4. ukládá 
majetkoprávnímu odboru - oddělení infrastrukturního majetku vyhodnotit výsledky kamerové 
kontroly  propustku v ul. Keplerova a průběžně informovat Radu města Olomouce o dalším 
postupu 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 



 7 

15 Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 
2004 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 dle bodu 6 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet dílčího projektu Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 dle 
bodu 7 důvodové zprávy a to z rezervy určené na Program prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2004 
 
4. schvaluje 
jako manažera Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ stávajícího manažera 
Programu prevence kriminality na místní úrovni 
 
5. ukládá 
předložit návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 ke schválení na 
červnovém zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Internet pro všední den  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
17 Příspěvky v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce  
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
18 Personální záležitosti - školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odvolání ředitele Základní školy Olomouc, Na Hradě 5 a ředitelky Základní školy Olomouc,  
tř. Svornosti 37  dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Na Hradě 5, ředitelku 
Základní školy Olomouc, tř. Svornosti 37 a Krajský úřad Olomouckého kraje 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Phare 2003/II - projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závěry dle bodu 3 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit vyhodnocení dokončení přípravných prací projektů  
T: 15.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Návrh projekt ů z dotačního titulu MMR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uplatnění projektů dle bodu 2 důvodové zprávy do dotačního titulu MMR 
 
3. ukládá 
informovat RMO o dalším postupu přípravy projektů 
T: 18.5.2004 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
4. schvaluje 
kofinancování projektové přípravy dle bodu 2.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Dohoda o poskytnutí p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený dodatek č.1 k dohodě dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. neschvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL v 
ulici Tř. Svobody, Olomouc, v rozsahu 45 m2 pro žadatele p. Františka Lorence, Vojanova 6, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30. 9. 2004 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v ulici 
Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Vlastimila Myšáka, Lazecká 89,  
772 00 Olomouc, na dobu 1.4. do 30.9. v letech 2004-2005 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace EURO v ulici 
Masarykova 13, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. Miroslava Rychlíka, Werichova 
27, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2004 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna - bar GARRIGUE 
v ulici Masarykova 11, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatelku p. Olgu Dostálovou, 
Dukelská 3, 772 00 Olomouc, na dobu 1.5. do 30.9. 2004 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici Lazecká 
88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele p. Jiřího Luběníka, Lazecká 80 A, 772 00 
Olomouc, na dobu 1.5. do 30.9. 2004 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace U 
BYSTŘIČKY v ulici Masarykova 10, Olomouc, v rozsahu 11 m2 pro žadatele fa. Ing. 
Miloslava Sedláčka, s.r.o., U Sportovní haly 2, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 
2004-2005 
 
8. souhlasí 
s provozní dobou uvedených předzahrádek do 22.00 hodin 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Předzahrádky (dodatek)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Moravská restaurace na 
Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahz 67 m2 pro žadatele p. Zdeňka Matěje, 
Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 29.3. do 15.10. v letech 2004 - 2008 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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25 Smlouva o záp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zapůjčení zařízení a návrh předložené smlouvy s firmou ELTODO dopravní systémy s.r.o. 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podepsat smlouvu 
T: 6.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Smlouvy s obcemi na r. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce Connex Morava, a. s. dle 
přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a. s. dle přílohy č. 2 této 
důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravců (DPMO, a.s., Connex Morava 
a.s.) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Postup spolupráce odbor ů při investi čních akcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodů A a B důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat návrh směrnice na uvolňování finančních prostředků SMO jiným subjektům dle 
bodu A/3 důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 
4. schvaluje 
upravené poznámky v tabulce III. plánu investičních akcí roku 2004 
 
5. ukládá 
odboru investic zajistit opravy dle schváleného provozního rozpočtu - roku 2004 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
odboru investic zpracovat návrh metodického pokynu na postup přípravy plánu a realizace 
akcí charakteru oprav včetně uvedení charakteristiky prací oprav a údržby hrazených z 
provozních prostředků města 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
28 Modernizace ČOV - směrnice EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upraveného závěru části A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu po projednání se SMV, a.s. 
T: 6.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
s postupem dle bodu B důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
29 Tržnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s výběrem nájemce prostoru tržiště dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje připravit návrh 
nájemní smlouvy na lokalitu tržiště  
T: 6.4.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Organiza ční záležitosti - rekonstrukce Hálkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory za podmínek dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. zařazuje 
do soupisu nekrytých požadavků částku podle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
31 Organiza ční záležitosti  - úprava sm ěrnice o cestovních 

náhradách  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu směrnice o cestovních náhradách s účinností od 24.3.2004 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
32 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ podle bodu 1 důvodové zprávy 
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3. jmenuje 
členy KMČ podle upraveného bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o změnách předsedy KMČ a nové členy o jmenování 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
33 Povolení vjezdu do PZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
vydání dlouhodobého povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Rozpracování usnesení 9. zasedání ZMO, konaného dn e 

16.3.2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k  bodu 6, části 3 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Poskytnutí ručení za půjčku ZOO Olomouc: 
- podepsat Ručitelské prohlášení ve smyslu důvodové zprávy 
T: 6.4.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k  bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Aquapark: 
- zajistit dopracování studie Aquaparku „Pod Vlachovým“ v rozsahu dle důvodové zprávy a 
připravit podkladový materiál pro rozhodnutí ZMO o definitivním objemu investice a 
rozpracování způsobu financování na jeho zasedání v červnu r. 2004 
T: 4.5.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
k  bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Dodatek pořízení změny ÚPnSÚ č. XII: 
- vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 19-Wellnerova 
ulice, plocha pro parkoviště dle bodu 2. usnesení ZMO (T:nejbližší zasedání ZMO) 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. ukládá 
k  bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Olomouce o spádových obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Olomouc: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele základních škol (T: ihned) 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Návrh Programu prevence kriminality na rok 
2004: 
- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce ze dne 16.3.2004, které je nedílnou součástí již zaslané 
žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality na rok 
2004 (T: ihned) 
T: 6.4.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
k  bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 16.3.2004- Petice - Stop dalším supermarketům v 
Olomouci: 
- odpovědět autorům petice „Stop další supermarketům v Olomouci“ (T: ihned) 
T: 6.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
k  bodu 18, části 2 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Zpráva o činnosti finančního výboru: 
- vedoucím věcně  příslušných odborů MmOl, aby smluvní agendu dotací realizovaly věcně 
příslušné odbory, a to jak v rozpočtu města, tak i včetně následných kontrol jejich čerpání  
(T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odbor ů 
 
8. ukládá 
k  bodu 21, části 3 usnesení ZMO z 16.3.2004 - Pojmenování ulic: 
- informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice (T: ihned) 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Stanovení termínu a místa konání 10. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín konání 10. zasedání ZMO: na úterý 8. června 2004 od 9.oo hod. 
- místo konání: Krajský úřad Olomouckého kraje, kongresový sál 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
4. ukládá 
předložit ZMO ke schválení příspěvek pro Vojenskou nemocnici Olomouc dle bodu 1 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit příspěvek pro Vojenskou nemocnici Olomouc dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
37 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 Hospic na Sv. Kope čku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit výsledky jednání dle závěru důvodové zprávy (bod 1-3) na jednání RMO 
T: 20.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 



 17

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odkladem splátek na dobu tří měsíců u půjček č. 00/1290, 00/540, 02/722 pro pana 
Miroslava Raisigla 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
40 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


