
 
USNESENÍ 

 

z 37. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4.5.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 4.5.2004 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 3, část 11 usnesení RMO ze dne 19.8.2003, týkající se majetkoprávních záležitostí 
- bod 43, část 4 usnesení RMO ze dne 19.8.2003, týkající se prevence kriminality 
- bod 22, část 7 usnesení RMO ze dne 10.2.2004, týkající se Phare 2003/I Šlechtitelů 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 50 m2 a 
části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 50 m2, vše v k. ú. Slavonín předem 
určenému zájemci manželům Haně a Miroslavu Ostrým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného  pronájmu části  pozemku parc.  č. 42/2 zahrada o výměře 214 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci manželům Miloši a Heleně 
Melichárkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného  pronájmu  části pozemku parc. č.  42/2 zahrada o výměře 200 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci  manželům Ladislavu a Ivetě 
Svobodovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada  o výměře  218 m2  v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní Heleně Veselé bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku  parc. č.  42/2 zahrada o výměře 215 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní Františce Pelíškové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)   
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6. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc. č.  42/2 zahrada  o výměře 171 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci  manželům Milanu a Marii Nezvedovým 
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc. č.  42/2 zahrada  o výměře 224 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určeným zájemcům manželům Aleně a Vlastimilu 
Hasoňovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)   
 
8. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc. č.  42/2 zahrada  o výměře 240 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určeným zájemcům manželům Jaroslavě a Josefu 
Němcovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného  pronájmu   části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 225 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci panu Ludvíku Vrbovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 250 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci Ing. Lence Palové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 230 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní Věře Vaculíkové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  42/2 zahrada o výměře 150 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko  předem určeným zájemcům manželům Silvii a Jiřímu Němcovým 
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 140 m2 v 
Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní Anežce Stavělové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 13)   
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 219 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Zdence Krskovým 
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 14)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 127 m2 
a části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 156 m2, vše v k. ú. Slavonín předem 
určenému zájemci paní Věře Kadlecové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod I. 15)   
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 841/34 o výměře 552 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/37 o výměře 124 m2 v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci panu 
Ludvíku Šebíkovi dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům společnosti AUTOCENTRUM Přerov CZ, s.r.o., panu 
Ing. Petru Kochtovi, panu Pavlu Jiříčkovi a panu Miloslavu Látalovi, Zdeňku Pazderovi dle 
důvodové zprávy bod I. 17)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu Peškova č.1 - parkovací stání v domě DPS předem 
určeným zájemcům panu Marku Navrátilovi a paní Vlastě Dostálové dle důvodové zprávy 
bod I. 18) 
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19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku par.č. 21/13 o výměře 100 m2  v k. ú. 
Lazce předem určenému zájemci paní Jiřině Gromesové dle důvodové zprávy bod I. 19) 
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu NP Neředínská č.o. 65, garáž o výměře 20 m2 předem 
určenému zájemci paní Boženě Růžičkové dle důvodové zprávy bod I. 20)   
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu společného prostoru (bývalá  mandlovna) v 1.PP domu 
Stiborova  č.  o. 22  o výměře 11,81 m2 předem určenému zájemci společnosti M. O. S. spol.  
s r.o. za podmínek SNO, a.s. dle důvodové zprávy bod I. 21)  
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor v domě Kateřinská č.o. 10, Olomouc 
předem určeným zájemcům Občanskému sdružení Slovo života Olomouc - kancelář o 
výměře 105,9 m2, panu Petru Havelkovi - kancelář o výměře 31 m2, společnosti P.M. 
Proxima, spol. s.r.o. -  kancelář o výměře 115,30 m2, panu Imrichu Vršanovi - kancelář o 
výměře 10,60 m2, panu Františku Kocourkovi - kancelář o výměře 115,30 m2, společnosti 
POSIPO s.r.o. - kancelář o výměře 24,40 m2, panu Petru Pejzlovi –prodejna o výměře 78 
m2, panu Pavlu Spálenému - sklady o výměře 118,60 m2, panu Martinu Oravovi - sklad 
potřeb na historický šerm o výměře 9,60 m2, paní Evě Adrášiové – šicí dílna, čistírna o 
výměře 47,9 m2 dle důvodové zprávy bod I. 22) 
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu NP v domě I.P.Pavlova č.o. 62, Olomouc o výměře 21 
m2 předem určenému zájemci panu Pavlu Úlehlovi dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 380 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci paní Marii Bodinkové dle důvodové 
zprávy bod I. 24)  
 
25. zveřejnění odprodeje objektu č.p. 326 s pozemkem parc.č. 275 zast.pl. o výměře 527 m2 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc - obecně dle důvodové zprávy bod I. 25)  
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Josefu a Drahoslavě Paluchovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 96/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce paní Marcele Jarolímové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Neředín 
paní Martě Zankelové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín 
manželům Naděždě a Jiřímu Bučkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 4)   
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 42/2 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko  paní  Marii  Morávkové  bez  možnosti  umístění  staveb  dle   důvodové zprávy  
bod II. A) 5)   
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko  paní  Anežce  Zavadilové  bez  možnosti  umístění staveb dle  důvodové  zprávy 
bod II. A) 6)   
 
32. úplatný pronájem části pozemků parc.č. 1105/5 ostatní plocha o výměře 4653 m2, 
parc.č. 1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc.č. 1105/7 o výměře 92 m2, vše v k.ú. 
Černovír Českému kynologickému svazu – základní organizaci 013, Olomouc-Černovír dle 
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důvodové zprávy bod II. A) 8)   
  
33. úplatný pronájem pozemků  parc. č. 540/48 orná půda o výměře 4324 m2, parc. č. 
540/70 orná půda o výměře 688 m2, parc. č. 540/79 orná půda o výměře 2159 m2, parc. č. 
540/36 orná půda o výměře 1185 m2, parc. č. 540/77 orná půda o výměře 219 m2, parc. č. 
604/68 orná půda o výměře 1313 m2, parc. č. 604/69 orná půda o výměře 511 m2, parc. č. 
604/32 orná půda o výměře 1422 m2, parc. č. 604/55 orná půda o výměře 1504 m2, parc. č. 
477/86 orná půda o výměře 610 m2, části parc. č. 477/63 orná půda o výměře 1393 m2, 
části parc. č. 477/64 orná půda o výměře 452 m2, parc. č. 477/87 orná půda o výměře 1015 
m2, parc. č. 490/6 louka o výměře 889 m2, parc. č. 477/89 orná půda o výměře 4595 m2, 
parc. č. 400/1 vodní plocha  o výměře 22001 m2, parc. č. 400/4 vodní plocha o výměře 890 
m2, parc. č. 586/27 orná půda o výměře 445 m2, parc. č. 586/36 orná půda o výměře 2631 
m2, parc. č. 586/47 orná půda o výměře 157 m2, parc. č. 586/120 orná půda o výměře 1447 
m2, parc. č. 586/121 orná půda o výměře 517 m2, parc. č. 604/9 orná půda o výměře 11388 
m2, parc. č. 586/73 orná půda o výměře 1241 m2, parc. č. 604/62 orná půda o výměře 1473 
m2, parc. č. 586/62 orná půda o výměře 182 m2, parc. č. 710/51 orná půda o výměře 73436 
m2, parc. č. 710/22 orná půda o výměře 6578 m2, parc. č. 710/106 orná půda o výměře 
4531 m2, parc. č. 710/13 orná půda o výměře 3581 m2, parc. č. 710/71 orná půda o výměře 
15719 m2, parc. č. 710/78 orná půda o výměře 5823 m2, parc. č. 787/57 orná půda o 
výměře 1155 m2, parc. č. 804/1 orná půda o výměře 3992 m2, parc. č. 804/3 orná půda o 
výměře 2806 m2, parc. č. 787/30 orná půda o výměře 950 m2, parc. č. 904/82 orná půda o 
výměře 699 m2, parc. č. 904/83 orná půda o výměře 381 m2, parc. č. 904/110 orná půda o 
výměře 1215 m2, parc. č. 904/62 orná půda o výměře 480 m2,  parc. č. 904/50 orná půda o 
výměře 1709 m2, parc. č. 904/25 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 755/137 orná půda o 
výměře 818 m2, parc. č. 539/9 vodní plocha o výměře 8282 m2, parc. č. 541/2 vodní plocha 
o výměře 356 m2, parc. č. 540/84 orná půda o výměře 423 m2, parc. č. 604/72 orná půda o 
výměře 45 m2, parc. č. 586/108 orná půda o výměře 3848 m2, parc. č. 70/2 louka o výměře 
4241 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 255/1 orná půda o výměře 3358 m2, parc. č. 184/68 
orná půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/76 orná půda o výměře 1226 m2, parc. č. 184/64 
orná půda o výměře 669 m2, parc. č. 184/45 orná půda o výměře 1347 m2, parc. č. 184/44 
orná půda o výměře 583 m2, parc. č. 184/43 orná půda o výměře 573 m2, parc. č. 184/42 
orná půda o výměře 835 m2 vše v k. ú. Neředín,  parc. č. 116/1 louka o výměře 15073 m2, 
parc. č. 118/1 louka o výměře 2665 m2, parc. č. 118/58 orná půda o výměře 3639 m2, parc. 
č. 130/11 orná půda o výměře 973 m2, parc. č. 118/37 orná půda o výměře 100 m2, parc. č. 
118/38 louka o výměře 490 m2, parc. č. 118/42 orná půda o výměře 1506 m2,  parc. č. 
130/13 orná půda o výměře 3874 m2, parc. č. 463/1 ostatní plocha o výměře 601 m2, parc. 
č. 111/22 ostatní plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Hejčín,  parc. č. 849/3 orná půda o 
výměře 18937 m2, parc. č. 849/29 orná půda o výměře 4919 m2,  parc. č. 905/41 orná půda 
o výměře 169 m2, parc. č. 905/44 orná půda o výměře 999 m2, parc. č. 905/45 orná půda o 
výměře 2297 m2, parc. č. 905/71 orná půda o výměře 119 m2, parc. č. 945/3 orná půda o 
výměře 32165 m2, parc. č. 945/4 orná půda o výměře 25471 m2 vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 
(327/6) o výměře 849 m2,  parc. č.  (331) o výměře 699 m2, parc. č. (319/2) o výměře 12569 
m2, parc. č. (319/3) o výměře 7423 m2, parc. č. (507/113) o výměře 2807 m2, parc. č. 
(341/1) o výměře 4210 m2, parc. č. (341/2) o výměře 5903 m2, parc. č. (343) o výměře 1898 
m2, parc. č. (507/136) o výměře 2505 m2, parc. č. (507/138) o výměře 813 m2, parc. č. 
316/1 orná půda o výměře 110754 m2 a parc. č. 319/1 louka o výměře 3570 m2 vše v k. ú. 
Moravská Loděnice společnosti Školagro  s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 323/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v 
k.ú.Olomouc-město panu Ing. Josefu Bittnerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 79/5 ostatní plocha o výměře 5 m2 v 
k.ú.Olomouc-město společnosti Teplotechna Olomouc Inženýring s. r. o.  dle důvodové 
zprávy bod II. A) 11)  
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36. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 835/1 ostatní plocha o výměře13 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Jaroslavu Hájkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 346/3 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. 
Hejčín společnosti EUROPLAKÁT spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 824/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v 
k.ú.Hodolany  společnosti ČEPRO, a s. dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 442 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú.Hejčín 
společnosti Hydrovariant, s r.o. za podmínky posunutí stavby chodníku min. o l m doleva od 
stromu dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 369 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 12 
m2 v k.ú.Olomouc-město panu Františku Wiedermannovi dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
41. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na 
pozemcích  parc.  č. 255/1  orná  půda  o výměře   3 358 m2, parc. č. 247/1 louka   o výměře  
11 003 m2, parc. č. 247/3 louka o výměře 2 507 m2, parc. č. 559 ost. pl. o výměře 1 356 m2, 
parc. č. 242/2 ost. pl. o výměře 7 350 m2, parc. č. 584/1 ost. pl. o výměře 5 160 m2, parc. č. 
608/33  ost. pl. o  výměře  301 m2,  parc.   č. 612/28 ost.  pl. o výměře  142 m2,  vše  v  k.ú. 
Neředín ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
42. úplatný pronájem částí pozemku parc.č. 390/9 o výměře 69,50 m2 a 31 m2 v k. ú. Hejčín 
panu Jaroslavu Fryblíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 487/4 o výměře 18 m2 v k. ú. Neředín panu 
Daliboru Navrátilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení VN na pozemku 
parc. č. 855/68 ost. pl. o výměře 494 m2 v k.ú. Horka nad Moravou ve prospěch společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  vedení  NN a VN a vstupu na 
pozemek parc. č.  560/2 ost. pl. o výměře 1 620 m2 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) 24)  
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění přeložky stávajícího vedení 
NN a kabelové rozvody NN na pozemcích parc. č. 380/136 ost. pl. o výměře 165 m2 a parc. 
č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 25)   
  
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky VN, rozvodů NN a 
zřízení trafostanice na pozemcích parc. č. 116/10 o výměře 781 m2, parc. č. 116/11 o 
výměře 485 m2, parc. č. 75/135 o výměře 11 264 m2, vše v k.ú. Olomouc-město ve 
prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s.  dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení STL plynovodu a části STL 
plynovodní  přípojky na pozemku parc. č. 1916/23 ostatní plocha o výměře 5 618 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská plynárenská a. 
s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace  dle 
důvodové zprávy bod II. A) 27)  
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49. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky podzemního 
kabelu VN na pozemku parc. č. 1025/1 orná půda o výměře 13 597 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Skanska DS a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 28)   
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů na 
pozemcích parc.č. 273/1 o výměře 841 m2, parc.č. 274/2 o výměře 3 494 m2, parc.č. 278 o 
výměře 8 629 m2, parc.č. 290/10 o výměře 7 173 m2, parc.č. 292/1 o výměře 1 218 m2, 
parc.č. 292/2 o výměře 2 020 m2, parc.č. 292/5 o výměře 351 m2, parc.č. 292/6 o výměře 
211 m2, parc.č. 292/7 o výměře 392 m2, parc.č. 300/4 o výměře 3 417 m2, parc.č. 300/10 o 
výměře 5 824 m2, parc.č. 300/12 o výměře 1 537 m2, parc.č. 303/3 o výměře 3 071 m2, 
parc.č. 341/3 o výměře 6 039 m2, parc.č. 355/3 o výměře 3 629 m2, parc.č. 361/8 o výměře 
1 177 m2, parc.č. 362/4 o výměře 1 067 m2, parc.č. 424/1 o výměře 13 978 m2, parc.č. 
425/9 o výměře 735 m2, parc.č. 429/4 o výměře 1 622 m2, parc.č. 429/38 o výměře 1 259 
m2, parc.č. 429/77 o výměře 1 802 m2, parc.č. 480/8 o výměře 1 599 m2, parc.č. 480/21 o 
výměře 1 207 m2, parc.č. 480/22 o výměře 1 117 m2, parc.č. 480/29 o výměře 10 102 m2, 
parc.č. 523/1 o  výměře  4 888 m2,  parc. č. 525/1  o výměře 358 m2, parc.č. 525/4 o výměře  
4 313 m2, arc.č. 529 o výměře 5 548 m2, parc.č. 536 o výměře 6 577 m2, parc.č. 597/1 o 
výměře 14 326 m2, parc.č. 618/1 o výměře 13 050 m2, parc.č. 618/2 o výměře 1 244 m2, 
parc. č.  619/1  o  výměře  5 248 m2,  parc.č. 633/2 o výměře 82 m2, parc.č. 792/1 o výměře  
9 489 m2, parc.č. 800/5 o výměře 11 591 m2, parc.č. 800/9 o výměře 2 229 m2, parc.č. 813 
o výměře 173 m2, parc.č. 815 o výměře 2 911 m2, parc.č. 1122 o výměře 133 m2, vše 
ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti FORCOM NET 
s.r.o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 29)   
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a vedení přeložky VN  na 
pozemku parc. č. 649/14 ostatní plocha o výměře 439 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 30)  
 
52. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace, vodovodu, 
plynu a kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 748 m2 v k.ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch manželů Ivety a Reného Kortišových dle 
důvodové zprávy bod II. A) 31)  
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 608/17 ostatní plocha o výměře 114 m2, parc. č. 608/20 ostatní plocha o 
výměře 161 m2, parc. č. 608/21 ostatní plocha o výměře 80 m2, parc. č. 608/23 ostatní 
plocha o výměře 391 m2, parc. č. 608/33 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1062/2 ostatní plocha o výměře 3 426 m2, parc. č. 1065/2 
ostatní plocha o výměře 13 480 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti České radiokomunikace, a. s. Praha za podmínky bezplatného zapůjčení dvou 
vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy 
dle důvodové zprávy bod II. A) 32)  
 
54. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 613 ostatní    plocha o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nová Ulice paní Andree Pustofkové za podmínky, že plocha bude vytvořena z 
rozebíratelných plastových zatravňovacích dílců a vzdálenost mezi touto plochou a 
stávajícím stromem bude minimálně 1,5 m dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
 
55. úplatný  pronájem  objektu  č. 13  v areálu l etiště Neředín  společnosti EURO Enterprise  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
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56. úplatný pronájem části střechy domu Politických vězňů č.o. 2 za účelem umístění 
telekomunikační technologie a jejích podpůrných konstrukcí předem určenému zájemci 
společnosti Miracle Network, spol. s r.o., s dobou nájmu neurčitou a se sazbou nájemného 
80. 000,- Kč ročně dle důvodové zprávy II. B) 2)  
 
57. úplatný pronájem plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na budově č.p. 619 na 
pozemku parc.č. 655 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, a plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského divadla 
č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti OUTDOOR Billbord, a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
58. úplatný pronájem NP - Křižíkova ul., garáž, 15 m2 panu Ing. Vlastimilu Czabovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
59. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín panu 
Pavlu Kučerovi, společnosti PV AUTO, s. r. o. a panu  JUDr. Bohuslavu  Cahovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7)    
 
60. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. st. 1117 zast. pl. o výměře 1333 m2 v 
k.ú. Olomouc-město předem určenému zájemci společnosti Properta s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod III. 4)  
 
61. úplatný pronájem pozemků parc. č. 82 o výměře 186 m2 a parc. č. 83 o výměře 192 m2, 
vše zahrada v k. ú. Povel MUDr. Michalu a Mgr. Janě Onderkovým dle důvodové zprávy bod 
III. 8)  
 
62. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 980/9 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Řepčín, 
obec Olomouc společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
63. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice 
předem určeným zájemcům manželům Miloslavu a Mgr. Jitce Zdráhalovým a panu MUDr. 
Miloslavu Zdráhalovi dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
64. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Komunikace s chodníky“ pro 
bytový  dům  PB 1.2,  mezi  statutárním  městem  Olomouc a  společností  VH PROSPEKT  
s. r. o., dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
65. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Výstavba 
rodinných domů, Mošnerova ul., Olomouc - úprava napojení na veřejný vodovod“,  mezi 
statutárním městem Olomouc a 1. Městskou akciovou společností, a. s., dle důvodové 
zprávy bod IV. 7)  
 
66. zařazení částky 210.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2004 dle 
důvodové zprávy bod IV. 8)    
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Aleny Melichaříkové a pana Josefa Rollera o úplatný pronájem Peškova č.1 - 
parkovací stání - v domě DPS dle důvodové zprávy bod I. 18)  
  
2. pana Ivana Drona  dle podmínek důvodové zprávy bod I. 25)  
 
3. paní Heleny Smutné o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 449/8 ostatní plocha o 
výměře 7 m2 nebo části pozemku parc.č. 896 zastavěná plocha  o výměře 7 m2 v k.ú. Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
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4. společnosti Kulturní asociace Nová Akropolis o úplatný pronájem části pozemku 
parc.č.116/45 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú.Olomouc-město dle důvodové zprávy  
bod II. A) 13)    
 
5. společnosti BAZO, s. r. o. o  úplatný pronájem části pozemku parc.č. 75/135 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 (výměra reklamní plochy 3m2) v k.ú.Olomouc-město dle důvodové 
zprávy bod II. A) 15)  
 
6. paní Mgr. Petry Běláškové o úplatný pronájem NP Ostružnická č.o. 40, prodejna luxusní 
oční optiky, 75 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 12)    
 
7. pana Ing. Silvestra Gyertyáka o revokaci části usnesení RMO ze dne 9.3.2004 čís. spis 
seznamu 35, bod II A) 17 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú.  Olomouc-město dle důvodové zprávy bod IV. 
1)   
 
8. paní  Romany Jeřábkové o revokaci usnesení RMO ze dne 9. 3. 2004, čís. spis. seznamu 
31, bod II. A) 21) ve věci nevyhovění žádosti paní Romany Jeřábkové o bezúplatné zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1091 ost. 
pl. o výměře 153 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 
1030  zahrada  o  výměře  405 m2  v k. ú.  Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  
IV. 5) 
 
3. souhlasí 
1. s ukončením užívání nebytových prostor prostor v domě Kateřinská č.o. 10, Olomouc a 
jejich vyklizením nejpozději do 31.5.2004 u pana Phong Chi Nguyen Thi (prodejna v 1.NP o 
výměře 70 m2), pana Jana Vondráčka (kancelář v 2.NP o výměře 27,20 m2), pana Marcela 
Hubáčka (ateliér v 2.NP o výměře 15 m2), pana Aleše Velfela (kancelář v 2.NP o výměře 20 
m2) dle důvodové zprávy bod I. 22)  
 
2. s úplatným pronájmem, tzv. provizoriem v NP podchod - přednádražní prostor č. 5,6 do 
30.6.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
3. s podnájmem pro paní Libuši Vlhovou na část NP - MŠ Dělnická č. 17 - jednu místnost o 
výměře 11,72 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
4. s provedením stavebních úprav v NP Čajkovského 14 č.p. 67 spočívajících ve výstavbě 
dvou bytových jednotek bez možnosti odpočtu vynaložených nákladů z nájemného dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
5. s provedením stavebních úprav v NP- Gymnázium Čajkovského 9 spočívajících v opravě 
střech pavilonu A a D při maximální výši nákladů 1.110.228,46 Kč s tím, že po doložení a 
odsouhlasení faktur budou vložené náklady odečteny z nájemného dle důvodové zprávy bod 
II. B) 10)  
 
6. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Švédská č.o. 1, kosmetické 
studio, 34,41m2 ve výši 143.990,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 13)   
 
7. s havarijní opravou opěrné zdi mlýnského náhonu na pozemku parc. č. 71/1 v k.ú. Holice 
u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
4. nesouhlasí 
1. s podnájmem NP Blažejské náměstí č.o. 10, restaurace, 416 m2  pro pana Václava Vlčka 
dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
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2. s podnájmem v NP Jilemnického č.o. 29, barové občerstvení o výměře 43,30 pro 
společnost TESS II SERVICE s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
5. bere na v ědomí 
1. provozní řád tržiště dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 35)  
 
2. smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o prodeji části podniku mezi společností Martilla 
s.r.o. a panem Ivanem Urvou - ELOPUR dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
6. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 11. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod III. 1) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana Jana Drápala o odprodej pozemku parc. č. 
666/5 orná  půda  o výměře  3646 m2  v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové  zprávy  bod  
IV. 3)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 1117 zast. pl. o výměře 1333 m2 v k.ú. Olomouc-město 
společnosti Properta s. r. o. za kupní cenu ve výši  2. 865 950,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 4)  
  
2. bezúplatný převod části pozemku parc.č. 277/1 ost. pl. o výměře 871 m2 a pozemku 
parc.č. st. 1098 zast. pl. o výměře 87 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR 
- Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce, a to z důvodu veřejného 
zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická 
práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného 
bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude 
statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let 
nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 
10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční 
hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
3. výkup  pozemků  parc.  č.  809/50  les  o  výměře 1 917 m2, parc. č. 809/142 les o výměře  
1 397 m2 a parc. č. 809/210 les o výměře 1 608 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc z 
vlastnictví pana Miroslava Slepičky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1,- Kč s tím, že statutární město Olomouc uhradí náklady spojené s 
vyhotovením znaleckého posudku, poplatek za podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí a daň z převodu nemovitostí dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 249 zast. pl. o výměře 1 483 m2 a  objektu s pozemkem  
parc. č. st. 246 zast. pl. o výměře 198 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko panu Vojtěchu 
Kubovi za kupní cenu ve výši 1.775.330,- Kč a za podmínky zřízení předkupního práva ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 82 o výměře 186 m2 a  
parc. č. 83 o výměře 192 m2, vše zahrada v k. ú. Povel s manžely MUDr. Michalem a Mgr. 
Janou Onderkovými při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
manželům Ing. Miroslavu a Jaroslavě Turčekovým za kupní cenu ve výši 94 250,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 9)   
 
7. odprodej pozemku parc. č. 1120/16 ost. pl. o výměře  50 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Vladimíru a Květoslavě Šinclovým za kupní cenu ve výši 24 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 10)   
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8. výběr kupujícího objektu technického vybavení s pozemkem  parc. č. st. 69 zast. pl. o 
výměře 31 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc mezi Ing. Pavlem Krčem a  manžely 
Josefem a Martou Benešovými formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální 
kupní ceně ve výši 157 810,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 980/9 zahrada o 
výměře 90 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc se společností ČESKÝ TELECOM, a. s. při 
kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
10. odprodej pozemku parc. č. 666/5 orná půda o výměře 3646 m2 v k.ú. Holice u Olomouce 
panu Janu Drápalovi za kupní cenu ve výši 131.970,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Dr. Eduarda a Mgr. Miroslavy Krčových o odprodej části pozemku parc. 
č. 62 zahrada o výměře 180 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. žádosti manželů Gustava a Evy Zemánkových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 
ovocný sad o výměře 750 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti paní Simony Leblové o odprodej části pozemku parc. č. 598/2 ost. pl. o výměře 18 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
4. žádosti manželů Miroslava a Lenky Vatrtových o odprodej pozemků parc. č. 82 o výměře 
186 m2, parc. č. 83 o výměře 192 m2 a parc. č. 84 o výměře 79 m2, vše zahrada v k. ú. 
Povel dle  důvodové zprávy bod III. 8)  
 
5. žádosti pana Jana Březiny o odprodej pozemků parc. č. 82 o výměře 186 m2, parc. č. 83 o 
výměře 192 m2, vše zahrada v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 5 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů Miloslava a Mgr. Jitky Zdráhalových a pana MUDr. Miloslava Zdráhala o 
odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy 
bod IV. 2)    
 
2. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, čís. spis. seznamu 5.1, bod 41 ve věci výše 
kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 51 zahrada  o výměře 91 m2 v k. ú. Olomouc - 
město manželům Antonii a Ing. Tomáši Kubálkovým a schválit kupní cenu ve výši 2.000,- 
Kč/m2, tj. 182.919,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
10. ukládá 
odboru investic provést havarijní opravu zdi mlýnského náhonu na pozemku parc. č. 71/1 v 
k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
11. trvá 
na původním doporučení, tj. doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej ideální 1/2  
pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 208 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 643 m2, 
vše v k. ú. Hodolany panu Janu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 243.127,- Kč. dle 
důvodové zprávy bod III.1) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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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 budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene  dle 
důvodové zprávy body 3, 4, 5, 6 
 
3. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: trvale 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Stiborova 14, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 22, s Neradovou Evou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)   
2. Černá cesta 15, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, se Šoustalovou Ilonou dle důvodové 
zprávy bod 1 b )   
3. Černá cesta 19, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Moučkou Mojmírem dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
4. Černá cesta 25, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, s Kovářem Jaromírem dle  důvodové 
zprávy bod 2 b)  
5. I.P.Pavlova 32, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 22, s MUDr. Mikuškovou Eleni dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
6. Rožňavská 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3, s Žurkovou Silvií dle důvodové zprávy  
bod 2 d) 
7. Dukelská 9, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, s Erbenovou Vladimírou dle důvodové zprávy 
bod  3) 
8. Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+6, č.b. 37, s Tučkem Radkem dle důvodové zprávy  
bod 4) 
 
3. souhlasí 
1. s rozšířením nájemních smluv u vojenských bytů: 
 
Adam Bedřich, Foersterova  1, Olomouc o manželku a dceru Janu a Janu Adamovou 
Ing. Adamčík Zdeněk, Foersterova 1, Olomouc o manželku Máriu Adamčíkovou 
Beránek Roman, Na Vozovce 48, Olomouc o manželku Drahomíru Beránkovou 
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Dvořáček Adolf, Na Vozovce 50, Olomouc o manželku Věru Dvořáčkovou 
Dvořáčková Jiřina, Foersterova 30, Olomouc o manžela Ing. Luďka Dvořáčka 
Ing. Grenár Stanislav, Na Vozovce 46, Olomouc  o manželku Miladu Grenárovou 
Handlířová Libuše, Na Vozovce 46, Olomouc- NS na jmenovanou po úmrtí manžela 
Hnilicová Blažena, Na Vozovce 48, Olomouc - NS na jmenovanou po úmrtí manžela 
Ing. Horák Petr, Foersterova 1, Olomouc o manželku Mgr. Danu Horákovou 
Horálek Alois, Sienkiewiczova 11, Olomouc o manželku Mgr. Marii Horálkovou a syna Aloise 
Horálka 
Kalina Václav, Foersterova 1, Olomouc o manželku Helenu Kalinovou  
Kryl Petr, Rožňavská 16, Olomouc o manželku Dagmar Krylovou 
Ludva Antonín, Na Vozovce 46, Olomouc o manželku Květoslavu Ludvovou 
Lukš Josef, Na Vozovce 46, Olomouc o manželku Petru Lukšovou 
Macháčková Marie, Foersterova 1, Olomouc o manžela Michala Macháčka 
Marešová Hana, Foersterova 1, Olomouc o manžela Jaromíra Mareše 
Nantlová Lidwiga, Na Vozovce 48, Olomouc o manžela Miroslava Nantla 
Ing. Neusser Valentin, Na Vozovce 46, Olomouc o manželku Zdenku Neusserovou 
Ing. Oháňka Josef , Na Vozovce 50, Olomouc o manželku Alenu Oháňkovou 
Pavlovská Jarmila, Na Vozovce 48, Olomouc o manžela Jiřího Pavlovského 
Pecha Milan, Foersterova 1, Olomouc o manželku Jaroslavu Pechovou 
Pospíšil Roman, Foersterova 1, Olomouc o manželku Hanu Pospíšilovou 
Poulík Jaroslav, Foersterova 1, Olomouc o manželku Ludmilu Poulíkovou 
PaedDr. Rapant Jan, Foersterova 1, Olomouc o manželku Olgu Rapantovou 
Rozavičková Božena, Na Vozovce 48, Olomouc -NS po úmrtí manžela na žadatelku a 
zároveň rozšíření o syna Rozavičku Arnošta 
Ing. Runštuk Zdeněk,  Foersterova 1, Olomouc o manželku Annu Runštukovou 
Stantien Daniel, Foersterova 1, Olomouc o manželku a syna Yvonu Stantienovou a Daniela 
Stantiena 
Stejskal Miroslav, Foersterova 1, Olomouc o manželku Miladu Stejskalovou 
Tretinár Štefan, Foersterova 1, Olomouc o manželku Vlastu Tretinárovou 
Verner Antonín, Na Vozovce 46, Olomouc o manželku Marii Vernerovou 
Verner Miroslav, Rožňavská 16, Olomouc o manželku Pavlínu Vernerovou 
Zapletal Bohumil, Na Vozovce 48, Olomouc o manželku Hanu Zapletalovou 
Žváček Jaroslav, Na Vozovce 46, Olomouc o manželku Štěpánku Žváčkovou 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
2. s poskytnutím bytu mimo pořadí: 
pro Špačka Petra, Skupova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 6)  
 
3. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Hlavicová Marie, Skupova 15, Olomouc 
Bocková Anna, Hrnčířská 38A, Olomouc 
Povýšilová Eleonora, Pol. vězňů 4, Olomouc 
Mokroš Michal, Kateřina, Sladkovského 1A, Olomouc 
Kadaníková Ivana, Kamil, Rumunská 11, Olomouc 
Semerádová Ilona, Topolová 9, Olomouc 
Vychodilová Pavlína, Jaroslav, Foersterova 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a) 
     b) na 1 rok s nájemcem: 
Zornová Jindřiška, Hrnčířská 38, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Ištok Jaroslav, Věra, P. Přichystala 70, Olomouc 
Kašpárek Jiří, P. Přichystala 70, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 7c)  
 
4. s prodloužením nájemních smluv  uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu: 
     a) na  2 roky s nájemci: 
Romana Kubíková, Mgr., Topolová 6, Olomouc 
Miloslava Ritterová, I.P.Pavlova 32, Olomouc 
Petr Ferenc, Rožňavská 12, Olomouc 
Petr Michalík, Černá cesta 29, Olomouc 
     b) na 1rok s nájemcem: 
Gabriela Hrabská, Zdeněk Sázel, tř.Svornosti 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8a,b)    
 
 5. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
ČR - Vrchní státní zastupitelství, Politických vězňů 2, Olomouc, vel. 1+1 
Zdislav Kopeček, I.P.Pavlova 34, Olomouc, vel. 1+1 
Edita Urbanová, tř. 1. máje 38,  Olomouc, vel. 2+1 
Marie Heráková, Černá cesta 29, Olomouc, vel. 2+1 
Monika Olčáková, Černá cesta 16, Olomouc, vel. 3+1 
Věra Kunešová, Balbínova 7, Olomouc, vel. 2+kk  
Alena Škurková, Černá cesta 27, Olomouc, vel.2+1 
Ladislav Podbehlý, Wanklova 10, Olomouc, vel. 2+1 
Josef Marek, Černá cesta 11, vel. 1+1 
dle důvodové zprávy bod 9)                                                         
 
6. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Simona Filípková, Politických vězňů 2, Olomouc 
Mgr. Adam Smékal, Politických vězňů 2, Olomouc 
Jiří a Monika Voždovi, Řezáčova 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b,c)    
 
7.  s rozšířením nájemních smluv: 
na byt  tř.Svornosti 14, Olomouc, Věra Příhodová o syna Hynka Příhodu  
na byt  Masarykova 21, Olomouc Ivan a Zdeňka Zacpalovi o dceru Ivanu Lastovkovou 
dle důvodové zprávy bod 11)  
 
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. 31 v DPS Fischerova 2, s paní Jaroslavou 
Procházkovou, trvale bytem DPS Přichystalova 64, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v DPS Politických vězňů 4, s paní Elvínou 
Sedlákovou, trvale bytem  DPS Přichystalova 68, Olomouc 
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c) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29 v DPS Fischerova 6, s Ondrejem a Bedřiškou 
Albrechtovými, trvale bytem Schweitzerova 77, Olomouc 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 602 zast. pl. o výměře 804 m2 v k. ú. Chválkovice 
předem určenému zájemci, spoluvlastníkům domu Chválkovická 84 dle důvodové zprávy 
bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje ideální poloviny pozemku parc. č. st. 174/1 zast. pl. o výměře 272 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci, vlastníkům domu Chválkovická 28 dle 
důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 328/2 ost. pl. o výměře 209 m2 v k. ú. Povel předem 
určenému zájemci, spoluvlastníkům domu Schweitzerova 21 dle důvodové zprávy bod 4 str. 
2, 3 
 
4. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 1614 zahrada o výměře 153 m2 v k. ú. Holice spoluvlastníkům 
domu Přerovská 84 za kupní cenu ve výši 39 385,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 str. 4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 339/4 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Povel spoluvlastníkům 
domu  Schweitzerova 18,  pí  Wagnerové  a  manželům  Dufkovým,  za  kupní  cenu  ve  výši  
18 960,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 str. 4, 5 
 
6. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (zbudovaný vjezd) o výměře 157 m2  k. ú. 
Nová Ulice za účelem vybudování přístřešku za těchto podmínek: nájemné: 15,- Kč/m2/rok 
za příjezdovou cestu, doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové 
zprávy bod 8 str. 7, 8 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1. 10. 1998 ve věci schválení kupních cen a schválit nové kupní 
ceny domu Valdenská 19  s pozemkem parc. č. st. 401 zast. pl. o výměře 608 m2  v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce dle vyhlášky č. 13/1997 a přílohy č. 1. dle důvodové zprávy bod 9 
str. 8 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení prodeje domu Tyršova 13 s pozemkem 
parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 370 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 10 str. 8, 
9, 10 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a panem Zdeňkem Lukášem, kdy každý 
svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na domě Tyršova 13 s pozemkem parc. č. st. 285 
zast. pl. v k.ú. Hodolany, mezi sebou podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., 
zruší a vypořádají, následně vymezí jednotky v domě, a poté spoluvlastnictví budovy zruší a 
vypořádají v souladu s ustanovením zákona č. 72/1994 Sb., aby tak do svého reálného 
vlastnictví získali každý tři z jednotek, vymezených v dotčeném domě. Statutární město 
Olomouc přebere do svého výhradního vlastnictví jednotky č. 629/1, č. 629/3, č. 629/4, které 
budou následně prodány dle vyhlášky č. 13/97, 14/98 a 8/2000, a pan Zdeněk Lukáš přebere 
do svého výhradního vlastnictví jednotky č. 629/2, č. 629/5, č. 629/6 dle důvodové zprávy 
bod 10 str. 8, 9, 10 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti  3/4 domu Dolní nám. 39 s pozemkem parc. č. st. 449 zast. 
pl. o výměře 556 m2 v k. ú. Olomouc město spoluvlastníkům 1/4 domu sourozencům 
Fritscherovým za kupní cenu ve výši 1.496.302,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 str. 10 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení kupujících a schválit jako kupující 
oprávněné nájemce bytu č. 369/9, Nešporova 11, Olomouc, Petra a Věru Gajdaczekovi dle 
důvodové zprávy bod 12 str. 10, 11 
 
12. nevyhovuje 
žádosti pana Zdenka Hlinky ve věci pronájmu části balkónu v domě Masarykova 21 dle 
důvodové zprávy bod 13 str. 11 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 789/5 v domě Albertova 25, 27, 29 nájemcům bytu paní Vladimíře 
Bitalové, Jiřímu Bitalovi, Milanu Bitalovi a Martině Bitalové. Dluh nadále vymáhat po bývalém 
nájemci panu Václavu Bitalovi dle důvodové zprávy bod 15 str. 13, 14 
 
14. souhlasí 
s umístěním objektových předávacích stanic společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. v 
objektech v majetku SmOl - „Závazný souhlas vlastníka s umístěním tepelného zdroje“ pro 
bytový dům Přichystalova 62 (čp. 1052, parc. č. st. 1543), bytový dům Přichystalova 64 (čp. 
1053 parc. č. st. 1544), bytový dům Přichystalova 66 (čp. 1055, parc. č. st. 1545/1, st. 
1545/2), bytový dům Přichystalova 68 (čp. 1054, parc. č. st. 1546/1, st. 1546/2, st. 1546/3), 
bytový dům Přichystalova 70 (čp. 1077, parc. č. st. 1547/1, st. 1547/2) a dále pro tyto objekty 
schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie dle důvodové 
zprávy bod 16 str. 14, 15, 16 
 
15. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene k uvedeným nemovitostem v rozsahu - věcné 
břemeno umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu přístupu a užívání za 
účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení zdroje, vnitřních 
teplovodních rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a 
vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu 
tepelné  energie  pro  spol.  OLTERM & TD  Olomouc, a.s.,  Olomouc,  Janského 469/8, PSČ  
779 00, IČ 47677511 dle důvodové zprávy bod 16 str. 14, 15, 16 
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16. schvaluje 
licitátory neveřejných dražeb a to Ing. Karla Šimšu a  Ing. Štefana Gibalu dle důvodové 
zprávy bod 17 str. 16 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující bytových jednotek dle důvodové zprávy bod 18 str. 16, 17 
 
18. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 19 str. 17 
 
19. schvaluje 
odklad splátek z II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 20 str. 17 
 
20. schvaluje 
možnost proinvestování II. části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 21 str. 17 
 
21. 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 22 str. 18 
 
22. schvaluje 
žádost o úhradu finančních nákladů za opravy ve společných částech domů za bytové 
jednotky v majetku statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části 
kupní ceny dle důvodové zprávy bod 23 str. 18 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Opravy v prodávaných domech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh postupu dle závěrů  upravené důvodové zprávy  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací za rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání včetně účetních odpisů příspěvkových organizací města Olomouce za 
rok 2003 dle upravené přílohy č. 1) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 2003 dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
4. ukládá 
zpracovat a RMO předložit analýzu hospodaření příspěvkových organizací včetně návrhu 
řešení 
T: 29.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Generel dopravy v centru m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. bere na v ědomí 
základní principy řešení jednotlivých dopravních problematik Generelu dopravy v centru 
města dle kapitoly 3. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
další postup včetně přípravy prioritních opatření dle upravené kapitoly 5. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zajistit přípravu schválených prioritních opatření  
T: 20.7.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit dopracování varianty „C“ aquaparku do řádné studie, která bude podkladem pro 
zpracování DUR 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
zajistit zadání DUR pro stavbu aquaparku na základě předložených podkladů OKR dle 
důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zajistit zadání DUR na rekonstrukci a prodloužení městského vodovodu na ul. I.P.Pavlova 
pro napojení stavby aquaparku dle důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
ve spolupráci s pracovní skupinou vypracovat  návrh na způsob financování a realizace 
investičního záměru aquaparku dle důvodové zprávy 
T: 18.5.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 

 
6. schvaluje 
zařazení položek dle důvodové zprávy části 3.) A,B do soupisu nekrytých požadavků 
 
7. schvaluje 
vykrytí položek dle důvodové zprávy části 3.) A  z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Strukturální fondy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup přípravy projektů a způsob finančního krytí a navržené složení projektových týmů dle 
bodu č.2.2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny dle bodu č.2.3.2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zajistit podrobnější analýzu projektových námětů 3.1-3.10 dle bodu č.3 důvodové zprávy  
T: 14.9. 2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 

 
5. ukládá 
vedoucím jednotlivých týmů průběžně svolávat jednání pracovních týmů a prostřednictvím 
OKR informovat RMO 
T: čtvrtletn ě 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Hřišt ě Einsteinova/Okružní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit postup a náklady na zajištění odstranění skládky na ulici Einsteinova/Okružní 
T: 15.6.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Program podpora sociální inkluze p říslušník ů romských 

komunit – sub-program Podpora terénní sociální prác e 2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat RMO o průběhu realizace Programu ve 3. čtvrtletí 2004 
T: 31.8.2004 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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15 Návrh na poskytnutí fina čních p říspěvků z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Olomouce zdravotnickým subjekt ům 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu - předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Olomouce zdravotnickým subjektům pro rok 2004 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce  do 31. 7. 2004 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 tis. Kč dle důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Ceny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2003 osobnostem dle upravené přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 2003 dle usnesení č. 2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit na poradu primátora scénář slavnostního předání Ceny města Olomouce  
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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6. ukládá 
zpracovat medailonky osobností dle usnesení č. 2 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. ukládá 
tiskovému oddělení zveřejnit osobnost dle usnesení č. 2 na internetu po schválení ZMO 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Kniha o Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat návrh zadávacích podmínek pro vydání knihy o Olomouci a návrh předložit RMO 
T: 18.5.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Štítného ulice - rekonstrukce mostu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
19 Hrnčířská ulice - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat a postoupit EO návrh rozpočtové změny dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
T: 18.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou SORBI na realizaci akce dle bodu č. 1 důvodové zprávy za 
podmínky předání projektové dokumentace Statutárnímu městu Olomouc  
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
20 Plán investic r. 2005 - projek ční příprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit projekční přípravu akcí č. 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 30, 31, 44, 45 dle důvodové 
zprávy 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. souhlasí 
se zařazením akcí dle bodu 2 usnesení do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh plánu investic a oprav SNO a.s. na rok 2005 - projekční příprava 
T: 18.5.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
21 Dodatek ke smlouv ě o nájmu - Olterm & TD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu č. JS 
01/2000 ze dne 31.3.2000 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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22 Dobudování kanalizace - ISPA I.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zorganizovat poklepání základního kamene na Horním náměstí a následně jeho osazení dle 
bodu 1 důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 Rekonstrukce Dolní novosadská - zele ň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup řešení zeleně dle varianty 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
24 Úprava tarifních podmínek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení RMO č. 20 ze dne 20. 4. 2004, bod 2  ke dni 4.5.2004 
 
3. schvaluje 
zrušení přirážky k třízónové jízdence při nákupu u řidiče v zóně 71 ke dni 4.5.2004 
 
4. schvaluje 
zrušení omezení trvalého pobytu u důchodců a sídla u dobrovolných pracovníků organizace 
Charita při uplatňování nároku na zlevněné časové jízdné 
 
5. schvaluje 
zavedení seniorpasů pro osoby starší 70 let pro zónu 71 v ceně 200,-Kč/rok a 100,-Kč/půl 
roku  a zavedení jízdního pasu pro zónu 71 v ceně 100,- Kč/rok pro držitele zlaté Janského 
plakety, okrskové sestry a pečovatelky Pečovatelské služby Olomouc, vojáky základní služby 
v uniformě do hodnosti četaře včetně  a důchodce - držitele průkazu Vojenského sdružení 
rehabilitovaných v ČR 
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6. schvaluje 
přeřazení pracovníků Magistrátu města Olomouce do smluvního jízdného 
 
7. schvaluje 
nařízení č. 4  statutárního města Olomouce, kterým se ruší nařízení  č. 2/2004 statutárního 
města Olomouce o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na 
území města Olomouce v upraveném znění 
 
8. ukládá 
zapracovat změny do Tarifu IDSOK na území zóny 71 od 1.7.2004 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
9. ukládá 
seznámit dopravce a Krajský úřad Olomouckého kraje se změnou Tarifu IDSOK na území 
zóny 71 a s  nařízením č. 4/2004 statutárního města Olomouce, kterým se ruší nařízení č. 
2/2004 statutárního města Olomouce o stanovení maximálních cen jízdného v městské 
hromadné dopravě na území města Olomouce 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
10. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
11. ukládá 
zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. pověřit výkonného ředitele vydáním pasů dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 18.5.2004 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
12. ukládá 
odboru dopravy uzavřít smlouvy ve vazbě na smluvní jízdné 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JANIŠ Motorsport v ulici 
Lipenská 7, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele f. JANIŠ Motorsport, s.r.o., Lipenská 7, 
772 00  Olomouc, na dobu od 15.6. do 15.9. 2004. 
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3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA F 1 v ulici 
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Bohuslava Muzikanta, Nešporova 
17, 779 00  Olomouc, na dobu od 7.5. do 30.9. 2004 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace POTREFENÁ 
HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 161 m2 pro žadatelku p. Pavlu Dostálovou, 
Javoříčská 4, 772 00  Olomouc, na dobu od 7.5. do 30.9. 2004 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna MOSER v ulici 
Masarykova 36, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Jiřího Mosera, Masarykova 36, 
772 00  Olomouc, na dobu od 15.5. do 20.9. 2004 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar - herna  ALFA v ulici 
Dlouhá 31, Olomouc, v rozsahu 14,20 m2 pro žadatele p. Jiřího Pivodu, 783 41 Bystročice 
151, na dobu od 1.5. do 31.9. 2004 
 
7. souhlasí 
s provozní dobou předzahrádek do 22,00 hod. včetně předzahrádek již schválených dle 
předložených důvodových zpráv na jednání RMO dne 20.4.2004 a 4.5.2004 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo SPZ 1M6 4096 v souladu s důvodovou 
zprávou ad A 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Kontrola hospoda ření OKR za rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně kontrolního Protokolu a příloh 1-5 
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2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s tajemníkem magistrátu  
při zpracování nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek přihlédnout k doporučením 
dle závěrů důvodové zprávy bodu V. 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic a Ve čeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 Památník bojovník ů za svobodu a demokracii v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací památníku dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
harmonogram realizace památníku dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
vést jednání za SmOl o realizaci památníku dle bodů 2 a 3 schváleného harmonogramu 
T: 1.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
realizovat kroky dle bodů 4 - 6 upraveného harmonogramu 
T: říjen 2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Energetické audity tepelného hospodá řství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Dodatku č. 25 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení uzavřené dne 20. 12. 1994 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 
01/2000 uzavřené dne 31. 3. 2000 dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
podepsat Dodatek č. 25 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení 
T: 18.5.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. 
JS 01/2000  
T: 18.5.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Uplatňování DPH u investi čních akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat analýzu dopadů změn DPH na SMO včetně návrhů řešení 
T: 18.5.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
31 Plnění akčního plánu Programového prohlášení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
32 Organiza ční změny v MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru školství MmOl s účinností od 1. 6. 2004  
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3. ukládá 
předložit návrh organizační změny dle důvodové zprávy v září roku 2004 
T: 14.9.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
33 Organiza ční záležitosti - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu dle důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2004 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

 
 
34 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rovnoměrnými splátkami u úvěru č. 02/836 manželů Kubečkových 
 
3. vyhovuje žádosti 
paní Lenky Kotkové o odklad splátek na dobu pěti měsíců u úvěrů č. 01/638 a č. 02/736 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
35 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.113,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.732,-Kč dle důvodové zprávy bod č.2 
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4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 13.968,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3  
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 16.442,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 98.991,-Kč dle důvodové zprávy bod č.6 
 
7. schvaluje 
odpis autobusových sedaček v pořizovací ceně  70.910,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
9. schvaluje 
odpis movitého majetku ve výši 330.024,41 Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
10. schvaluje 
odpis oděvů v celkové hodnotě 406.318,96 Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 
 
11. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně  12.995,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
12. schvaluje 
odpis pergoly v pořizovací ceně 23.810,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
13. schvaluje 
odpis pergoly v pořizovací ceně 210.040,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 108.675,-Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 14 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 527.274,90 Kč dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
36 Žádost Okresního státního zastupitelství v Olomouc i 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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37 Žádost Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1  dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
38 Žádost Arcidiecézní charity Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
39 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Subotica  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou zprávu ze zahraniční služební cesty 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
40 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu SmOl 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvek pro Veslařský klub dle důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
zařazení žádosti SK UP a DHK Zora o finanční příspěvek do seznamu nekrytých požadavků 
dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
předložit RMO návrh rozpočtové změny pro SK Sigma Olomouc MŽ na zhotovení projektové 
dokumentace - dostavba baseballového areálu dle důvodové zprávy 
T: 18.5.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
41 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
42 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobého povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
43 Koncepce kultury - pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pracovní skupinu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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44 Deklarace partnerství - Academia film Olomouc 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text Deklarace partnerství ve znění dle důvodové zprávy 
 
3. zmocňuje 
Ing. Martina Tesaříka, primátora města, k podpisu Deklarace partnerství dle bodu 2 usnesení 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
45 Různé - Opera  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podobou interiéru Opery v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a dle prezentace 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


