
 
USNESENÍ 

 

ze 41. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 1.6.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 1.6.2004 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 3, část 4 usnesení RMO ze dne 11.1.2000, týkající se plnění koncepce rozvoje bydlení 
- bod 11, část 13 usnesení RMO ze dne 10.7.2001, týkající se plnění strategického plánu 
rozvoje mikroregionu Olomoucko  
- bod 34, část 4 usnesení RMO ze dne 18.5.2004, týkající se  dopadů změn DPH na SmOl 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/18 ost. pl. o výměře 25 m2 v  
k. ú. Hejčín předem určenému zájemci panu Josefu Vankovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 100 m2 v 
k. ú. Lazce předem určenému zájemci paní Jitce Beránkové bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 100 m2 v 
k. ú. Lazce předem určenému zájemci paní Ludmile  Horákové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 520 m2 v k. ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci panu Štefanu Citovskému bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 86 m2 v  
k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Jiřímu Hrazdilovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 5)   
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6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  342/3 ost. pl. o výměře 192 m2 v  
k. ú.  Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci panu Pavlu Pazderkovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  42/2 zahrada o  výměře 90 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci panu Vojtěchu Oklešťkovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 109/1 o výměře 75 m2 v k.ú. 
Olomouc - město předem určenému zájemci Vojtěchu Běhalovi a souhlasí s ukončením 
nájemního vztahu dohodou se současným nájemcem Janem Mlčochem dle důvodové zprávy 
bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu objektu s  pozemkem parc. č. st. 1086 zast. pl. o výměře 
462 m2, objektu č. p. 900 s pozemkem parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 508 m2, objektu s 
pozemkem parc. č. st. 1088 zast. pl. o výměře 492 m2, objektu s pozemkem parc. č. st. 1089 
zast. pl. o výměře 524 m2, objektu s pozemkem parc. č. st. 1090 zast. pl. o výměře 525 m2 a 
pozemku parc. č. 544 ost. pl. o výměře 9 562 m2, vše v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc 
(Základní škola tř. Svornosti 37) předem určenému zájemci Olomouckému kraji dle 
důvodové zprávy bod I. 9)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc.č. 507/2, orná půda o výměře 4 790 m2, 
parc.č. 577/7 a 577/8, obě trvalý travní porost o celkové výměře 1750 m2, parc.č. 76/4, 
382/2, 387/2, 395, 397, 402, 409/1.452/2, 552, 557/2, 577/4, 579/1, 579/2 vše les o celkové 
výměře 682 351 m2, parc.č. 577/9, 1026/2, 1042, 1045, 1048 vše ostatní plochy o celkové 
výměře 4 847 m2, vše v k.ú. Arnoltice, parc.č. 198/1 lesní pozemek o výměře 6 452m2 v k.ú. 
Bělidla, parc.č. 804/1, 804/3, 806/2, 809/154, 904/50, 904/62, 920/1, vše orná půda o 
celkové výměře 11 472m2, parc.č. 767/3, 806/1, 808/36, 809/22, 809/31, 809/157, 809/160, 
809/187, 809/194, 809/219, 809/228, 809/230, 809245, 809/257, 919/1, 928, 930, 933, 948, 
949, 954, 955, 957, 958, 959/1, 959/2, 961/1, 961/2, 965/1, 965/2, 965/3, 974/1, 974/2, 
975/1, 975/2, 978, 980, 983/1, 983/2, 984, 985, 989, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 
1014/2, 1015/1, 1015/2, 1160, 1161, 1162 vše trvalý travní porost o celkové výměře 124 
205m2, parc.č. 793/2, 795/3, 796/2, 808/2, 808/3, 808/6, 808/7, 808/12, 808/13, 808/16, 
808/26, 808/32, 808/33, 808/34, 808/37, 808/38, 808/39, 808/42, 808/43, 808/46, 808/47, 
809/2, 809/8, 809/10, 809/12, 809/13, 809/16, 809/19, 809/20, 809/23, 809/25, 809/28, 
809/29, 809/30, 809/32, 809/34, 809/35, 809/36, 809/40, 809/46, 809/55, 809/57, 809/62, 
809/66, 809/67, 809/68, 809/78, 809/81, 809/83, 809/96, 809/97, 809/102, 809/103, 809/119, 
809/125, 809/130, 809/138, 809/150, 809/152, 809/153, 809/155, 809/163, 809/165, 
809/169, 809/176, 809/177, 809/195, 809/198, 809/206, 809/208, 809/211, 809/229, 
809/232, 809/238, 809/241, 809/244, 809/246, 809/249, 809/253, 809/255, 809/256, 
809/257, 809/258, 809/259, 809/260, 809/261, 809/262, 809/263, 809/264, 809/265, 
809/268, 809/270, 809/272, 809/274, 809/276, 809/313, 809/339, 915/3, 920/2, 922, 934, 
937, 938, 941, 942/5, 943, 947/3, 950, 953, 962/1, 962/2, 1129, 1130, 1163, vše lesní 
pozemek o celkové výměře 479 782m2, parc.č. 787/61, 809/188, 809/191, 809/226, 
809/227, 942/2, 942/4 a 1098/1 vše vodní plocha o celkové výměře 13 413m2, pozemky 
parc.č. 805, 808/10, 808/30, 809/132, 809/135, 809/151, 809/233, 946, 1083/2, 1083/4, 
1094/2, 1097/1, 1098/2, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1131 a 1134 vše ostatní 
plocha o celkové výměře 34 855m2 vše v k.ú. Černovír, parc.č. 246/2, 250, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 300, 302, 303/1, 303/2, 304/1, 304/2, 305,306/1, 306/2, 307, 308, 309, 310, 
311/1, 311/2, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/3, 
324,325, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328/1, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336/1, 
336/2, 336/3, 337, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 
346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, 347/1, 347/2, 347/3, 348/1, 348/2, 349/1, 
349/2, 376/2, 377/1, 409, 410/1, 410/2, 416/1, 417/1, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 
424, 425/1, 425/2, 425/3, 426, a 430 vše lesní pozemek o celkové výměře 2 591 943m2, 
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parc.č. 319/3, 323/4, 891, 892, 893, 894, 895, 897/1, 897/2, 898 a 899 vše ostatní plocha o 
celkové výměře 11 276m2, vše v k.ú. Dalov, parc.č. 209/2 a 1224/3 obě orná půda o celkové 
výměře 1939m2, parc.č. 158/3 a 209/3 obě zahrada o celkové výměře 2 430m2, parc.č. 
158/4,  210/5,  210/12,  795/7,  855/4  a 1190/9  vše  rvalý  travní  porost  o  celkové   výměře  
3 534m2, parc.č. 938/2, 940/1, 940/2, 941, 942, 943/2, 943/3, 943/4, 944/2, 949/1, 949/2, 
971/9,  971/10,  971/11,  976/2,  976/3,  976/4   vše  lesní  pozemek  o   celkové  výměře  
3 170 404m2, parc.č. 952/1, 1088, 1114/3, 1114/4, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1357, 1358 a 
1360 vše ostatní plocha o celkové výměře 26 404m2, objekty s pozemky parc.č. 195 a 197 
obě zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1637m2 v k.ú. Dětřichov nad Bystřicí, 
parc.č. 1339/6, 1339/4 a 1340/2 vše lesní pozemek o celkové výměře 7188m2 vše v k.ú. 
Droždín, parc.č. 973, 976/2, 976/3, 976/15, 1003, 1007/10, 1007/42, 1019/11, 1205 a 1213 
vše orná půda o celkové výměře 218 336m2, parc.č. 917/1, 917/3, 928/2, 929/1, 929/3, 
930/1, 967/1, 972/2, 1030 a 1244 zahrada vše ocelkové výměře 13 195m2, parc.č. 982 trvalý 
travní porost o výměře 1896m2, parc.č. 911 , 912, 931, 965, 974, 1018/1, 1018/2, 1018/4, 
1018/5, 1018/6, 1018/8, 1189, 1191, 1209, 1210, 1215, 1219, 1223, 1227, 1228, 1229, 1231, 
1235, 1237, 1239, 1241 a  1246 vše lesní pozemek o celkové výměře 6 215 379m2, parc.č. 
970/2, 970/3, 971, 975/10, 1006/8, 1031, 1188, 1190, 1192, 1206, 1211, 1212, 1214, 1220, 
1221, 1225, 1226, 1230, 1232, 1233, 1234, 1236, 1238, 1245 vše ostatní plocha o celkové 
výměře 93 324m2, objekty s pozemky parc.č. 992, 1207, 1208, 1216, 1222, 1243 vše 
zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2 948m2 vše v k.ú. Grygov, parc.č. 581 lesní 
pozemek o celkové výměře 6731m2 v k.ú. Hlubočky, parc.č. 289/1, 289/2, 289/4, 289/20, 
290/1, 290/6, 295/1, 308/6, 308/8 vše trvalý travní porost o celkové výměře 230 419m2, 
parc.č. 294/1, 294/3, 294/7, 294/9, 294/11 a 294/13 vše lesní pozemek o celkové výměře 
116 721m2, parc.č. 293/2, 315/6 a 315/10 vše vodní plocha o celkové výměře 301m2, 
parc.č. 296 a 297 obě ostatní. plocha o celkové výměře 7 101m2, vše v k. ú. Hlušovice, 
parc.č. 994 lesní pozemek o výměře 2 476m2 v k.ú. Hodolany, parc.č. 1938 ostatní plocha o 
výměře  7 361m2 v k.ú. Holice, parc.č. 1487/12, 1601/8, 1601/9, 1664/1, 1664/2, 1664/3, 
1665/1,  1665/2,  1665/3,  1665/4,  1675/1  a  1680/2  vše  orná  půda  o  celkové  výměře  
16 809m2, parc.č. 1683 1685 obě zahrada o celkové výměře 1648m2, parc.č. 1613/1, 
1613/2, 1613/3, 1613/4, 1613/5, 1613/6, 1616/189, 1616/190, 1669/3, 1669/5, 1670/1, 
1670/2, 1676/5, 1676/8, 1676/9, 1676/14, 1676/23, 1676/24, 1677/4, 1678/3, 1678/8 a 
1678/12 vše trvalý travní porost o celkové výměře 18 331m2, parc.č. 1469/5, 1520, 1623, 
1632/6, 1633/1, 1633/15, 1633/16, 1633/17, 1634/2, 1635/1, 1635/2, 1635/3, 1635/4, 1637/6, 
1637/7, 1637/8, 1637/9, 1637/10, 1637/14, 1638, 1640, 1644/1, 1644/2, 1646, 1647, 1648, 
1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1653/6, 1653/7, 
1653/8, 1653/9, 1653/10, 1653/12, 1653/13, 1653/14, 1653/15, 1655/1, 1655/24, 1655/26, 
1655/28, 1655/29, 1655/30, 1655/31, 1655/32, 1655/34, 1655/35, 1655/37, 1655/43, 
1655/49, 1655/59, 1655/61, 1655/62, 1657/1, 1660/1, 1666/1, 1666/2, 1666/3, 1666/4, 
1666/5, 1666/8, 1666/9, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16, 1666/17, 1667, 1671/3, 
1671/11, 1674/1, 1681/1, 1681/2, 1686/1, 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6 a 
1743 vše lesní pozemek o celkové výměře 2 374 484m2, parc.č. 1612/2, 1612/3, 1612/5, 
1612/6, 1621/1, 1624/1 a 1624/4 vše vodní plocha o celkové výměře 8 272m2, parc.č. 
1321/2, 1321/3, 1321/5, 1321/6, 1596/2, 1602/1, 1611/1, 1611/2, 1619/10, 1622/4, 1629/37, 
1629/42, 1636/1, 1636/2, 1636/5, 1636/11, 1641, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/10, 1649, 
1651, 1654/1, 1654/2, 1654/3, 1662/1, 1662/3, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1663/4, 1663/5, 
1663/6, 1663/8, 1663/10, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/6, 1679/8, 1679/13, 
1679/17,1679/22, 1688/27, 1688/40, 1691/5, 1691/68, 1691/75, 1691/90, 1691/99, 1691/101 
a 1691/116 vše ostatní plocha o celkové výměře 48 297m2, objekty s pozemky parc.č. 1682 
a 1684 obě zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře  2 232m2 vše v k.ú. Horka nad 
Moravou, parc.č. 787 a 788 obě lesní půda o celkové výměře 99 389m2 obě v k.ú. Horní 
Loděnice,  parc. č.  1422/15,  2753/2,  3043/2  a  3047  vše  orná  půda  o  celkové  výměře  
30 681m2, parc.č. 2600/4 a 2670/2 vše zahrada o celkové výměře 3 082m2, parc. č. 
1074/18, 1074/19, 2601, 2604/2, 2604/3, 2630/2 a 3342/2 vše trvalý travní porost o celkové 
výměře 63 474m2, parc.č. 389/1, 491, 492, 493, 494, 495, 496/1, 601/1, 601/2, 699/1, 800, 
802, 957/5, 957/6, 989, 1004/2, 1007/2, 1043/3, 1044, 1095/1, 1095/2, 1097, 1098/1, 1098/2, 
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1101, 1102, 1103, 1113/2, 1122/2, 1147/5, 1147/6, 1148/3, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 
1166/5, 1167, 1172/1, 1233/2, 1233/3, 1246, 1247, 1250, 1254/1, 1255/1, 1273/1, 1273/2, 
1273/3, 1273/4, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1371, 1372/3, 1381/5, 1422/3, 1424/1, 
1426/1, 1427, 1428/2, 1429/2, 1430/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1440/1, 2593/1, 2593/2, 
2593/3, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2599, 2753/3, 2753/4, 2779/2, 2780, 2783/5, 2783/6, 
2895/1, 2885/5, 3040/1, 3049/1, 3049/3, 3049/2, 3049/5, 3049/6, 3238/2, 3240 vše lesní 
půda o celkové výměře 8 218 496m2, parc.č. 936/2, 1175, 1257/2, 1274, 1370, 1383, 1385, 
1402, 2600/1, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2605/8, 2605/9, 3044, 3073/2, 3073/3, 3075, 3076, 
3091/1, 3091/2, 3091/3, 3091/4, 3092, 3093, 3094, 3113/1, 3113/2, 3118/2, 3183/2, 3205/4, 
3205/5, 3208, 3209/1, 3209/2, 3210, 3224/2, 3260, 3261, 3262 a 3263 vše ostatní plocha o 
celkové výměře 71 530m2, objekty s pozemky parc. č. 387, 409 a 384 vše zastavěná plocha 
a nádvoří o celkové výměře 2 214m2 vše v k.ú. Huzová, parc.č. 1253/11 trvalý travní porost 
o celkové výměře 8 347m2, parc.č. 1120, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/5, 
1219/8, 1220, 1221 ,1222, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1223/5, 1223/6, 1223/8, 1253/2, 1255/2, 
parcela PK č. 1021/1 vše lesní pozemek o celkové výměře 911 117m2, parc.č. 1223/17 
vodní plocha o výměře 3 124m2, parc.č. 1223/10, 1223/11, 1247/8, 1253/25, 1448/1 a 
parcela. PK č. 1255 vše ostatní plocha o celkové výměře 3 438m2, vše v k.ú. Hynkov, 
parcela ZE č.573/1 orná půda o výměře 14 992m2, parc.č. 166/1, 166/2, 458/1, 459, 461/1, 
464, 501/8, 502, 564 a 563/2 vše lesní pozemek o celkové výměře 1 928 559m2 vše v k.ú. 
Cholina, parc.č. 652/1, 655/1, 664/1, 664/24, 664/25, 728/4, 729/1, 729/14, 429/15, 729/20, 
731/1, 732/1 a 732/40 vše lesní pozemek o celkové výměře 94 601m2, parc.č. 656/3, 656/5, 
659/3, 659/19, 663/1 a 663/2 vše ostatní plocha o celkové výměře 3 757m2 vše v k.ú. 
Chomoutov, parc.č. 173/3, 1738/3, 1747, 1752, 1754/1, 1761/1, 1766, 1802/1, 1818, 1841/2, 
1841/10, 1841/12, 1841/14, 1841/16, 1841/21, 1841/23 a 1841/26 vše trvalý travní porost o 
celkové výměře 63 137m2, parc.č. 783/3, 784/2, 808, 831/2, 832/1, 833, 1737, 1744, 1750, 
1753,  1755,  1763,  1770,  1813  a  1981  vše  kultura  lesní  pozemek  o  celkové  výměře  
321 238m2, parc. č. 1475/2,0 1476/1 a 1951/2 vše vodní plocha o celkové výměře 5 955m2, 
parc.č. 1021/1, 1021/3, 1022/3, 1023/2, 1023/3, 1422/1, 1423/1, 1423/2, 1424, 1425, 1426, 
1427 a 1675 vše ostatní plocha o celkové výměře 50 190m2 vše v k.ú. Chválkovice, parc.č. 
842 orná půda o výměře 1 255m2, parc.č. 848 zahrada o výměře 637m2, parc.č. 530, 835, 
836, 837, 838, 839, 843, 846 a 854 trvalý travní porost o celkové výměře 18 597m2, parc.č. 
675, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 691, 692, 693, 710, 712, 729, 730, 799, 826, 827, 
833, 834, 845, 850, 871, 873, 874, 875, 876, 901, 1202, 1464, 1466, 1477, 1543, 1659 a 
1897 vše lesní pozemek o celkové výměře 3 309 404m2, parc.č. 844, 849, 1998 a 1999 vše 
vodní plocha o celkové výměře 7 298m2, objekty s pozemky parc.č. 695/1 a 847 zastavěná 
plocha a nádvoří o celkové výměře 687m2, parc.č. 694 , 695/2, 708, 713, 734, 739, 824, 
825,  831,   851,  884,  949,  1455/1, 1492, 1560 a 2023 vše ostatní plocha o celkové výměře  
49 385m2 vše v k.ú. Lošov, parc.č. 153/3 a 154/3 obě zahrada o celkové výměře 740 m2, 
objekty s pozemky parc.č. 97 a 108 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275m2 vše k.ú. 
Loučka u Bílska, parc.č. 230/1, 230/2, 234/1 vše orná půda o celkové výměře 8 638m2, 
parc.č. 6, 9/2, 10 a 20 vše zahrada o celkové výměře 2 200m2, parc.č. 195 a 233 vše trvalý 
travní porost o celkové výměře 8 031m2, parc.č. 128/1, 128/2, 128/3, 174/1, 174/2, 180/1, 
180/2, 182, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 186/4, 188/2, 188/3, 192/1, 192/5, 193/2, 193/3, 
194/1, 194/2, 203/2, 210/5, 302, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/5, 382/6, 404, 419/2, 
420, 421/1, 422, 423, 424/1, 424/2, 427, 428, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 432, 433, 437, 438 
a 434/2 vše kultura lesní pozemek o celkové výměře 4 071 556m2, parc.č. 434/1 vodní 
plocha o výměře 3 603m2, objekty s pozemky parc.č. 3 a 63 o celkové výměře 1 261m2, 
parc.č. 183, 184, 383, 435, 436, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447/3, 457/1, 476/3, 477, 
503/2, 504, 507, 508, 509, 510 a 511 vše ostatní plocha o celkové výměře 30 266m2 vše v 
k.ú. Mutkov, parc.č. 618 a 1080 obě lesní pozemek o výměře 6 325m2 v k.ú. Nemilany, 
parc.č. 242/29 orná půda o výměře 2 094m2, parc.č. 242/1 a 242/2 obě orná půda o výměře 
9 461m2, parc.č. 247/1 trvalý travní porost o výměře 11 003m2, parc.č. 559 ostatní plocha o 
výměře 1 356m2 vše v k.ú. Neředín, parc.č. 2879 2880 obě zahrada o výměře 1 758m2, 
objekt s pozemkem parc.č. 274 o výměře 485m2 vše v k.ú. Paseka u Šternberka, parc.č. 
327/4, 533/1, 533/14, 533/2, 533/4 a 563 vše lesní půda o celkové výměře 28 362m2 vše v 
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k.ú. Řepčín, parc.č. 709 lesní pozemek o výměře 30 105m2 v k.ú. Skrbeň, parc.č. 978 a 
983/1 obě trvalý travní porost o výměře 13 390m2, parc.č. 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 
1304 a 1305 vše lesní pozemek o celkové výměře 20 829m2 vše v k.ú. Slavonín, parc.č. 
590/14 (ZE), 590/16, 590/17, 590/18, 590/24, 590/31, 590/186 vše lesní pozemek o celkové 
výměře  777 669m2, parc. č. 590/31 (ZE)  a  590/109  obě   ostatní plocha o  celkové výměře  
17 099m2 vše v k.ú. Střeň, parc.č. 635, 632/3, 632/19 vše lesní pozemek o celkové výměře 
199 953m2 vše v k.ú. Svatý Kopeček, parc.č. 1752/27, 1752/51, 1752/57, 1752/61, 1752/64, 
1752/64, 1752/66 a 1762/67 vše lesní pozemek o celkové výměře 401 782m2 vše v k.ú. 
Štěpánov, parc.č. 366, 365/1, 365/4, 368/1, 368/2, 369/1, 369/4, 370, 372/2, 372/8, vše 
travní porost o celkové výměře 110 826m2, parc.č. 364/2, 367/1, 367/4, 367/5, 367/7, 367/8 
vše lesní pozemek o celkové výměře 112 510m2 vše v kb Týneček, parc.č. 375/1, 375/2, 
376, 609 vše zahrada o celkové výměře 5 358m2, parc.č. 372 a 411/4 obě pastvina o 
celkové výměře 6 735m2,0 parc.č. 607, 608/1, 608/2, 608/3, 610/1, 611/1, 611/2, 612/1, 
612/2, 613/1, 613/2, 613/5, 614, 615/1, 615/2, 615/3, 615/5, 615/7, 615/8, 615/9, 615/10 vše 
lesní pozemek o celkové výměře 3 369 731m2, parc.č. 613/3, 617/2 obě vodní plocha o 
celkové výměře 6 241m2, objekty s pozemky parc.č. 147 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 1 241m2, parc.č. 608/4, 608/5, 610/2, 610/3, 611/3, 612/3, 613/4, 615/4, 615/6, 
616/4, 616/5, 616/6, 616/7, 617/1, 617/3, 624 vše ostatní plocha o celkové výměře 53 546m2 
vše v k.ú. Unčovice, parc.č. 2035/4 a 2082 lesní půda o výměře 895m2 vše v k.ú.  Velká 
Bystřice, včetně lesních komunikací, mostů a meliorací na předmětných pozemcích 
vybudovaných předem určenému zájemci Správě lesů města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod  I. 10)   
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/27 ost. pl. o výměře 168 m2, části pozemku 
parc. č. 735/28 orná půda o výměře 117 m2 a části pozemku parc. č. 735/29 louka o výměře 
75 m2, vše v k. ú. Hodolany paní Ing. Evě Živělové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 125 m2 v k. ú. Povel 
panu Petru Vlčkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy II. A) 2)  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 735/21 orná půda o výměře 450 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Mgr. Isabele a Radimu Pospíšilovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 3)  
 
14. úplatný pronájem pozemku parc. č. 217 zahrada o výměře 890 m2 v k. ú. Týneček paní 
Ing. Marcele Sloupové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/30 orná půda o výměře 140 m2 a části 
pozemku parc. č. 735/31 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Hodolany manželům 
RNDr. Martině a Jaroslavu Uhlířovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 5)  
  
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/29 pastvina o výměře 80 m2, části parc. č. 
735/30 orná půda o výměře 90 m2, části parc.č. 735/31 orná půda o výměře 110 m2 a části 
parc. č. 735/32 zahrada o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hodolany manželům Ing. Jiřímu a 
Dagmar  Prekovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 297 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Miroslavu a Radaně Kachyňovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha o výměře 7 m2   v  k. ú. 
Hodolany paní Janě Hnilicové dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
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19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1846/91 orná půda o výměře  2350 m2   v k. ú. 
Holice u Olomouce panu Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 525/6 o výměře 5 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce manželům Miladě a Ing. Ivanu Čechmánkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
  
21. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1843/49 orná půda o výměře 470 m2,   parc. č. 
1843/53 orná půda o výměře 330 m2, parc. č. 1843/181 orná půda  o výměře 3228 m2,  
parc. č. 1845/9 orná půda o výměře 4548 m2, parc. č. 1845/19 orná půda o výměře 7522 
m2, parc. č. 1845/24 orná půda o výměře 7820 m2 , parc. č.  1845/26 orná půda o výměře 
11196 m2, parc. č. 1845/29 orná půda o výměře 4663 m2, parc. č. 1847/11 orná půda o 
výměře 1707 m2, parc. č. 1847/21 orná půda o výměře 2584 m2, parc. č. 1847/22 orná půda 
o výměře 1050 m2 a parc. č. 1847/25 orná půda o výměře 186 m2 vše  v k. ú. Holice u 
Olomouce panu Ing. Jaroslavu Spurnému dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
22. úplatný pronájem pozemku parc. č. 159/6 ost. pl. o výměře 372 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc panu Vojtěchu Petříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
23. úplatný pronájem bývalé prádelny 15,30m2, Dolní náměstí 6  panu Mgr. Vladimíru 
Hejzlarovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
24. úplatný pronájem NP Žerotínovo 8 předem určenému zájemci JUDr. Jiřímu Staňkovi za 
podmínky úhrady dlužného nájemného po předchozím nájemci ve výši 244.829,- Kč se 
sazbou nájemného 96,- Kč/m2/rok do doby prodeje domu a zprovoznění nebytového 
prostoru dle důvodové zprávy bod II. B) 2)    
 
25. výpůjčku NP - studiová scéna, hlediště pro 110 diváků o výměře 138 m2, foyer o výměře 
85 m2, kuřárna o výměře 21 m2, prostor před pokladnou-vstup pro diváky o výměře 23m, 
pokladna o výměře 5,50 m2, zvukařská a osvětlovací kabina o výměře 6 m2, WC muži (pro 
návštěvníky) o výměře 13,50 m2, WC ženy (pro návštěvníky) o výměře 8,50 m2, WC pro 
T.P. o výměře 2,30 m2, místnost vzduchotechniky o výměře 38 m2, šatna pro diváky o 
výměře 8,50 m2, šatna pro herce (za scénou) o výměře 15,50 m2, šatna pro herce - 2. NP o 
výměře 24 m2, místnost na rekvizity o výměře 3,50 m2, WC personál – ženy o výměře 2,20 
m2, WC personál - muži o výměře 4,50 m2, kancelář o výměře 12,50 m2, chodba před 
kanceláří o výměře 15 m2, zkušebna o výměře 20 m2, vše v budově Hodolanského divadla 
č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti TRAMTÁRIE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
26. úplatný pronájem NP - Žilinská 26 - místnost č. 110 (10,33 m2) paní MUDr. Sylvě 
Štefkové dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti České dráhy, a. s.  dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce Správě železniční dopravní cesty, st. organizace dle důvodové zprávy bod III. 2)    
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 262 m2 v k.ú. 
Chválkovice MUDr. Martinu Tichému dle důvodové zprávy bod III. 3)     
 
30. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes 
pozemek parc. č. 249/8 ost. pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch manželů Ludmily 
a Miroslava Huňkových a pana Aleše Malénka dle důvodové zprávy bod III. 7)   
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31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. 
Nedvězí panu Martinu Svobodovi dle důvodové zprávy bod III. 8)    
 
32. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 1721/48 o 
výměře 97 m2 a pozemku parc. č. 1721/49 orná půda o výměře 106 m2,  vše v k. ú. Holice, 
obec Olomouc  obecně dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
33. úplatný pronájem pozemků  parc. č. 436  o výměře 172 m2,  parc. č.  443 o výměře 124 
m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 o výměře 139 m2 a části parc. č. 464 o 
výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město manželům MUDr. Iljovi a Ing. Anně 
Šínovým dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
34. zveřejnění odprodeje skladovací haly na části pozemku parc. č. 346/3 a části pozemku 
parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín předem určenému 
zájemci panu Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 760 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce panu Vojtěchu Piňosovi dle důvodové zprávy bod IV. 3)    
 
36. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č.  45/8 orná půda o výměře 648 m2 v 
k.ú. Nový Svět předem určeným zájemcům manželům Ing. Petru a Zdeňce Křenkovým dle 
důvodové zprávy bod I. 11)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti News Outdoor Czech Republic s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. 
č. 896 ostatní plocha o výměře 5 m2  ( výměra reklamní plochy 12 m2) v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
2. manželů Ludmily a RNDr. Jaroslava Reifových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
85/32 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú.  Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. 
A) 11)  
 
3. paní Jany Luňáčkové o snížení nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
5/8 ostatní plocha  o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady  u Olomouce dle důvodové zprávy bod 
II. A) 14)  
 
4. Sdružení podané ruce Agentura nízkoprahových služeb Wahalla o úplatný pronájem NP - 
Žilinská 26  - 36,01 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
5. společnosti REAL ATLANTA, a. s ., Ing. Aleny Bernardové, A.I.B., společnosti APEX 
BUILDING CZ, spol. s r. o., společnosti DELTA ARMY, s. r. o.,  společnosti KNS HOLDING 
a. s.,  společnosti VH PROSPEKT s. r. o. o úplatný pronájem pozemků  parc. č. 436  o 
výměře 172 m2,  parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 
o výměře 139 m2 a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město 
dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
6. pana Dalibora Skopala o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1181 ostatní plocha  o 
reklamní ploše 55 m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
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3. souhlasí 
1. s úplatným pronájmem části pozemku par.č. 570 o výměře 65 m2 v k. ú. Olomouc - město 
od 1.6. do 30.9. příslušného kalendářního roku se sazbou nájemného 70,- Kč/m2 a měsíc a 
souhlasí s odpočtem investované částky do oprav dvorku ve výši 13.600,- Kč z nájemného 
dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy v NP Dolní nám. 38, zřízení vinárny, 279,31 m2 do 30. 6. 
2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
3. se stavebními úpravami v NP V Hlinkách 11 maximálně do výše 374.953,- Kč bez nároku 
na odpočet investované částky z nájemného a po doložení a odsouhlasení příslušných 
dokladů souhlasí s odepisováním investované částky do zhodnocení věcí v účetnictví 
nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
4. se stavebními úpravami v NP J.Opletala 1 maximálně do výše 175.329,- Kč a s odpočtem 
investované částky do zhodnocení věci z nájemného, a to po doložení a odsouhlasení 
příslušných dokladů dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
5. s uzavřením smlouvy na dobu určitou v NP nám. Hrdinů 4 do 31.10.2009, poté doba 
neurčitá, za podmínky uhrazení daru MO ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II.  
B) 9) 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 22) ve věci schválení 
úplatného pronájmu objektu skladovací  haly na části pozemku parc. č. 346/3 a části 
pozemku parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín panu Patriku 
Fojtovi dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
2. usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod III. 6) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit 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 IV. 2)  
 
3. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 31) ve věci schválení 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 1140 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Vojtěchu Piňosovi dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
4. své usnesení ze dne 4. 5. 2004 a souhlasí 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 IV. 6)  
 
5. usnesení RMO 6. 4. 2004 ve věci souhlasu s odpočtem vložených investic do stavebních 
úprav v NP Dolní náměstí 39 ve výši 83.000,- Kč z nájemného a schvaluje odpočet 
vložených investic do stavebních úprav v NP Dolní náměstí 39 ve výši 217.719,- Kč z 
nájemného dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
6. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2004 čís.  spis. seznamu 2, bod II. A) 18  ve schválení 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1181 ostatní plocha  o reklamní ploše 55 m2 v k. 
ú. Řepčín panu  Daliboru Skopalovi za podmínky, že nedojde k zásahu do stávající vzrostlé 
zeleně dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
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5. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji části podniku v NP J. Opletala 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
2. zprávu o postupu prací při řešení havarijního stavu propustku ulice Keplerova dle 
důvodové zprávy bod IV. 7  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 159/6 ost. pl. o výměře 
372 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s panem Vojtěchem Petříkem při kupní ceně ve 
výši 550,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
2. znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině Moravského divadla Olomouc s účinností od 
1.7.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
  
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o 
výměře 22 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc se společností České dráhy, a. s. při kupní 
ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1729 orná půda o 
výměře 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce se Správou železniční dopravní cesty, st. 
organizace při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
5. odprodej pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. o výměře 92 m2 a části pozemku parc. č. 
629/1 ost. pl. o výměře 346 m2 v k.ú. Chválkovice panu MUDr. Martinu Tichému za kupní 
cenu ve výši 590,- Kč/m2 dle důvodové  zprávy bod III. 3)   
 
6. odprodej  pozemku parc. č. st. 1307/1 zast. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany se 
společností MERIT GROUP, a. s. za kupní cenu ve výši 785 212,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 4)   
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 265/5 orná půda o výměře 91 m2, části pozemku parc. č. 
249/8 trvalý travní porost o výměře 1700 m2 a části pozemku parc. č. 249/3 trvalý travní 
porost o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce panu Aleši Malénkovi za kupní 
cenu ve výši 326 240,- Kč bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 89/1 orná půda o 
výměře 600 m2 v k. ú. Nedvězí s panem Martinem Svobodou při kupní ceně ve výši 250,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
9. odprodej pozemku parc. č. 1721/47 orná půda o výměře 97 m2 v k. ú. Holice manželům 
Anně a Zdeňku  Kroutilovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 
10)   
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky  parc. č. 436  o výměře 172 m2,  
parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 o výměře 139 m2 
a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město s manžely MUDr. 
Iljou a Ing. Annou Šínovými při kupní ceně ve výši 2 150,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
III. 13)    
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 755/1 ost. pl. o výměře 126 m2 v k.ú. Chomoutov, obec 
Olomouc panu MUDr. Davidovi Stejskalovi za kupní cenu ve výši 82 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 16)   
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12. odprodej pozemku parc. č. 460/46 ost. pl. o výměře 35 m2 a části pozemku parc. č. 
460/11 ost. pl. o výměře 208 m2 vše v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům Ing. Miroslavu a 
Zdeně Stiborovým za kupní cenu ve výši 122 900,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)   
 
13. bezúplatné nabytí lávky pro pěší propojující Smetanovy a Čechovy sady na pozemcích 
parc.č. 75/1 ost.pl. a parc.č. 105/2 ost.pl., vše v k.ú. Olomouc, obec Olomouc, do vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
14. bezúplatný převod 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 
dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o 
výměře 500 m2 s panem Vojtěchem Piňosem při kupní ceně ve výši 450,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada o výměře 381 m2 (dle GP parc. č. 979/3)  
a pozemku parc. č. 1360 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní 
Mileně Závodné a paní Boženě Sperottové za kupní cenu ve výši 103 794,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 19)  
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada o výměře 381 m2  (dle GP parc. č. 979/5) 
a pozemku parc. č. 1362 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Ing. Miloslavu a Ludmile Bárkovým za kupní cenu ve výši 103 534,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 19)   
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/6) o výměře 382 m2  
a pozemku parc. č. 1373 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Františku a Janě Kuldovým za kupní cenu ve výši 104 054,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 19)  
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/8) o výměře 787 m2  
a pozemku parc. č. 1363 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Ing. Janu a Janě Koženým za kupní cenu ve výši 209 354,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 19)   
 
20. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/9) o výměře 385 m2 
a pozemku parc. č. 1367 zast. pl. o výměře 15 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc panu 
Ing. Petru Václavkovi za kupní cenu ve výši 104 314,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 19)     
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/10)  o výměře 390 
m2 a pozemku parc. č. 1364 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Václavu a Ludmile Grofkovým za kupní cenu ve výši 105 874,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 19)   
 
22. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/11) o výměře 396 
m2  a pozemku parc. č. 1365 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
pani Hildegardě Hruškové za kupní cenu ve výši 107 434,- Kč bez možnosti splátek dle 
důvodové zprávy bod III. 19)   
 
23. odprodej části pozemku parc. č. (1328/1) o výměře 1 160 m2 v k. ú. Hynkov manželům 
Oldřichu a Ing. Martě Urbánkovým za kupní cenu ve výši 21 040,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 20)   
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24. výběrové řízení na odprodej objektu Ostružnická 8 - Ztracená 5  a to z důvodu, že nebyly 
splněny odkládací podmínky v kupní smlouvě uzavřené s panem Ivanem Dronem, tj. kupní 
cena nebyla uhrazena do 30. 4. 2004 a nebylo předloženo kolaudační rozhodnutí s 
vyznačením nabytí právní moci do 30. 6. 2004 dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
25. odprodej části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 4 m 2  v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti České dráhy, a.s. za kupní cenu ve výši 2 420,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 1) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti MUDr. Rostislava Horáčka o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o 
výměře 400 m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
2. žádosti manželů Jiřího a Renáty Kamených o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. 
pl. o výměře 350 m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
3. žádosti manželů Ing. Iva a Libuše Válkových o odprodej pozemků parc. č. 332/8 zahrada o 
výměře 150 m2 a parc. č. 336/7 orná půda o výměře 438 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
4. žádosti manželů Ing. Libora Marečka a Mgr. Jany Marečkové, Ph.D. a paní Evě Černocké 
o odprodej pozemků parc.č. 633/2 orná půda o výměře 405 m2 a parc.č. 633/3 orná půda o 
výměře 622 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
5. žádosti společnosti EOS GROUP, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 613 ost. pl. o 
výměře 84 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
6. žádostem společnosti REAL ATLANTA, a. s ., Ing. Aleny Bernardové, A.I.B., společnosti 
APEX BUILDING CZ, spol. s r. o., společnosti DELTA ARMY, s. r. o.,  společnosti KNS 
HOLDING a. s.,  společnosti VH PROSPEKT s. r. o. o odprodej pozemků  parc. č. 436  o 
výměře 172 m2,  parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 
o výměře 139 m2 a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město 
dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
7. žádosti manželů Růženy a Antonína Chmelíčkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 
12. 2003, čís. spis. seznamu 5.1, bod 49 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej části 
pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 280 m2  v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)    
 
8. žádosti pana Vladimíra Stejskala o revokaci usnesení ZMO ze dne 27.9.2001, čís. spis. 
seznamu 3, bod 26 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 225 zahrada  o výměře   1 015 m2 v 
k. ú. Týneček , obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 12 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Miroslava Tichého o odprodej objektu skladovací  haly na části pozemku parc. 
č. 346/3 a části pozemku parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín 
panu Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
9. doporu čuje zastupitelstvu 
1. souhlasit s rozšířením subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. 1029/22 ost. 
pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Řepčín o pana Martina Tichého dle důvodové zprávy bod III. 5)     
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2. nesouhlasit s termínem posunutí odkládacích podmínek v kupní smlouvě, tj. se 
zaplacením kupní ceny do 30. 6. 2005 a předložení kolaudačního rozhodnutí s vyznačením 
nabytí právní moci do 30. 6. 2005 dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
3. pověřit Radu města Olomouce zpracováním podmínek  výběrového  řízení na odprodej 
objektu Ostružnická 8 - Ztracená 5 dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu opětovně zveřejnit úplatný pronájem NP - Žilinská 26 - 25,68 m2 
obecně dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
T: 15.6.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
zástupci Rady města Olomouce v představenstvu Správy nemovitostí Olomouc, a.s. PhDr. 
Marcele Hanákové převzít nemovitosti: ubytovnu Tř. Svobody 41, č.p. 78 s pozemkem 
parc.č. 490 zast.plocha o výměře 269 m2 v k.ú. Olomouc-město, a ubytovnu Hodolanská 11, 
č.p. 166 s pozemkem parc.č. 243 zast.plocha o výměře 226 m2  v k.ú. Hodolany, do správy 
od 1.7.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
T: 29.6.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
12. ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí předložit Radě města Olomouce návrh dodatku ke 
Smlouvě k zajištění péče o parky, rozária a botanickou zahradu ve městě Olomouci, jehož 
obsahem bude údržba, provoz a správa lávky pro pěší ve Smetanových a Čechových 
sadech společností VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 18)  
T: 29.6.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
13. ukládá 
odboru majetkoprávnímu - oddělení infrastrukturního jednat o dalším postupu prací se 
Správou silnic Olomouckého kraje dle důvodové zprávy a průběžně informovat Radu města 
Olomouce o dalším postupu dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
T: 20.7.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
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 
upraveného bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí a poté reálné kupní smlouvy dle bodu 2. důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit bod 2. důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Moravské divadlo Olomouc - nákup, prodej  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s prodejem dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - AREÁL „Pod ěbrady“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat majetkoprávní podklady pro převod staveb v areálu „Poděbrady“ do vlastnictví 
statutárního města Olomouce 
T: 15.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
informovat ZMO o záměru v areálu „Poděbrady“ 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Smolka Martin, Dagmar,  
Čížek Martin,  
Dupalová Pavlína,  
Nádvorník Tomáš, Petra,  
Zemčáková Olga,  
Navrátilová Marcela,  
Jiřík Miroslav, Karla,  
Bolová Marie,  
Smolíková Marie,  
Janovčíková Věra,  
Hlavička Vladimír,  
Chalský Rostislav, Světlana,  
Habáňová Dagmar,  
Šimek Václav,  
Tesařová Vladimíra, Pavel,  
Klajblová Klára,  
Rišková Marie,  
Takáčová Taťána,  
Procházka Daniel, Jana, 
Jarma Ctirad, Pavla,  
Popelková Pavlína,  
Bečáková Andrea,  
MUDr. Podstata Josef,  
Božková Jiřina,  
Aleksičová Ivana,  
Jeník Pavel, Irena,  
Jakubec Josef,  
Mlejnková Ludmila,  
Voglová Libuše,  
Londin Jaroslav, Anděla,  
Šarkozi Mikuláš, Julia,  
Mlčochová Lenka,  
Kvapilová Andrea, Jan,  
Dětský domov Olomouc, Pavelčákova 21, Olomouc 
Dětský domov Olomouc, U Letiště 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Halouzka Marek, Dana,  
Vaško František,  
Illešová Simona,  
Polášek Martin,  
dle důvodové zprávy bod 1 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Jano Ludovít,  
Schulzová Soňa,  
Gábor Jan, Alžběta,  
Čureja Josef, Helena,  
Čuriová Kateřina,  
Šandorová Anastázie,  
Daňhelová Josefa, Drahomír,   
Koubek Antonín,  
Komárek Lubomír, Barbořík Oldřich,  
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dle důvodové zprávy bod 1 c) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv uzavřených  na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu na 2 roky s nájemci: 
Eva Běhalová,  
Alena a Vítězslav Lamačovi,  
Naděžda Mosslerová,  
Kamil a Irena Mádrovi,  
Dana Kajnarová,      
Květoslav Šenkyřík,  
Matilda Hádalová, 
dle důvodové zprávy bod  2) 
 
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu s: 
Veronikou Matulovou,  
dle důvodové zprávy bod  3)      
 
4. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt  Františka Stratila o syna Vlastimila Stratila  
na byt Dany Grigárkové o syna Radoslava Grigárka 
na byt Květoslavy Fischerové o vnuka Libora Macha 
na byt Libuše Nebeské o vnuka Libora Ličmana 
na byt Věnceslava Kadlčíka o dceru Věru Řezníčkovou 
na byt Emilie Vandrovcové o vnučku Lenku Fedorovou a vnuka Miroslava Fedora 
na byt Ing. Miroslava a RNDr. Dany Citových o dceru Ivanu Citovou 
dle důvodové zprávy bod  4,1-7) 
 
5. s poskytnutím bytu mimo pořadí z důvodu veřejného zájmu: 
pro Hildebrandtovou Květuši, 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Tylovou dle důvodové zprávy 
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Dobroslavou Rybaříkovou dle důvodové zprávy 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 119 zast.  pl. o  výměře 639  m2  v  k.  ú. Řepčín   firmě 
LUMIMONT, s. r. o. za   kupní   cenu 65 978,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 64/1 zahrada (dvůr) o výměře 122 m2 v k. ú. Hejčín s 
koeficientem 0,2 spoluvlastníkům domu Mrštíkovo nám. 8 za kupní cenu ve výši 23 806,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2, 3 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 64/2 zahrada o výměře 639 m2 v k. ú. Hejčín Luďku Holíkovi za 
kupní cenu ve výši 181 769,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2, 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 64/4 zahrada o výměře 279 m2 v k. ú. Hejčín Jaroslavu a Růženě 
Poledníčkovým za kupní cenu ve výši 79 488,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2, 3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 64/5 zahrada o výměře 256 m2 v k. ú. Hejčín Miroslavu a 
Bronislavě Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 72 953,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 
1, 2, 3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 38/2 zast. pl. o výměře 89 m2 v k. ú. Hejčín Miroslavu a 
Bronislavě Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 10 188,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 
1, 2, 3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  spoluvlastníků domu Mrštíkovo nám. 8 ve věci snížení kupní ceny za výše uvedené 
pozemky dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2, 3 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Neředín Radovanu a Haně 
Prokešovým za kupní cenu ve výši 97 005,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4, 5, 6 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/7 zahrada o výměře 243 m2 v k. ú. Neředín Zdeňce Červené  
za kupní cenu ve výši 99 070,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4, 5, 6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/8 zahrada  o  výměře  234 m2  v k. ú.  Neředín  Ing.  Aleši  
Smékalovi za kupní cenu ve výši 96 440,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4, 5, 6 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/9 zahrada  o  výměře  236  m2  v  k.  ú.  Neředín  Magdě  
Škurkové  za  kupní  cenu  ve výši 102 055,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4, 5, 6 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/10 zahrada o výměře 312 m2 v k. ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu Neředínská 10 za kupní cenu ve výši 174 270,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4, 
5, 6 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  spoluvlastníků domu Neředínská 10 ve věci snížení kupní ceny za výše uvedené 
pozemky dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4, 5, 6 
 
14. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném 
právu přístupu a užívání nemovitosti pro objekt bydlení  Skupova 1, 3, 5, č. p. 567, 568, 569 
na pozemku parc. č. st. 841, 840, 839 zast. pl. v k. ú. Nové Sady, pro objekt bydlení  
Skupova 7, 9, 11, č. p. 570, 571, 572 na pozemku parc. č. st. 838, 837, 836 zast. pl. v k. ú. 
Nové Sady a pro objekt bydlení  Skupova 13, 15, 17, č. p. 573, 574, 575 na pozemku parc. č. 
st. 835, 834, 833 zast. pl. v k. ú. Nové Sady za účelem zřízení, vedení, provozu, kontroly, 
opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního 
zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci 
za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511 dle důvodové zprávy bod 4 str. 6, 7 
 
15. bere na v ědomí 
realizaci samostatné vodovodní přípojky k domu Praskova 16a  a souhlasí s navýšením 
kupní ceny domu Praskova 16a o vynaložené náklady dle důvodové zptávy bod 5 str. 7 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 a schválit nové kupní ceny a kupující domu 
Nešporova 7, 9, 11, 13, 15  s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 zast. pl. o 
výměrách 229, 224, 227, 225 a 227 m2 vše v k. ú. Povel dle přílohy č. 1 dle důvodové zprávy 
bod 6 str. 7, 8 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej NP - garáže č. 643/5 v domě tř. Svornosti 31 panu Josefu Otčenáškovi za kupní 
cenu ve výši 114 980,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 str. 8, 9 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti o odprodej NP - garáže č. 643/5 v domě tř. Svornosti 31 Haně Petrlové dle důvodové 
zprávy bod 7 str. 8, 9 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti o odprodej NP - garáže č. 643/5 v domě tř. Svornosti 31 manželům Chrenkovým dle 
důvodové zprávy bod 7 str. 8, 9 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu M. Pospíšilové 2 s pozemkem parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 352 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům domu M. Pospíšilové 2  za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 8 str. 9 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 9 str. 9, 
10, 11 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ve věci kupujících a schválit prodej bytové jednotky č. 40/6 v domě 
Poupětova 1 panu Josefu Zedkovi dle důvodové zprávy bod 10 str. 11, 12 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 525/9 v domě Sokolská 2 formou neveřejné dražby mezi 
spoluvlastníky domu Sokolská 2 dle důvodové zprávy bod 11 str. 12, 13 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Petra Vaculíka ve věci prodeje bytové jednotky č. 525/9 v domě Sokolská 2 dle 
důvodové zprávy bod 11 str. 12,13 
 
25. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 12 str. 13 
 
26. schvaluje 
vrácení částky 1.014,- Kč Ing. Ladislavu Dobešovi dle důvodové zprávy bod 13 str. 13, 14 
 
27. 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 14 str. 14 
 
28. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod 15 str. 14, 15 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Lorencové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku v domě Charkovská 
7 dle důvodové zprávy bod 16 str. 15 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Legionářská 3 s pozemkem parc. č. st. 1094 zast. pl. o výměře 826 m2 k. ú. 
Olomouc-město  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Legionářská 3 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a se započtením vložených investic ve výši 40% dle 
důvodové zprávy bod 17  str. 15, 16, 17 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP prodejna nábytku oprávněnému nájemci PNP Praha, a. s. se sídlem Pštrossova 
189/16, 110 00 Praha 1, IČ 15891151 za kupní cenu dle „Pravidel“ a se započtením 
vložených investic ve výši 40% dle důvodové zprávy bod 17 str. 15, 16, 17 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Legionářská 1 s pozemkem parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 614 m2 k. ú. 
Olomouc-město  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Legionářská 1 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a se započtením vložených investic ve výši 40% dle 
důvodové zprávy bod 18  str. 18, 19 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1579 m2 k. ú. 
Olomouc-město  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 8 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a se započtením vložených investic ve výši 40% dle 
důvodové zprávy bod 19  str. 19, 20 
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34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část  svého  usnesení  ze  dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny domu Ladova  3, 5, 7 
s pozemkem parc. č. st. 415 zast. pl. o výměře 152 m2, parc. č. st. 416 zast. pl. o výměře 
152 m2 a  parc. č. st. 417 zast. pl. o výměře 250 m2 vše v k.ú. Hejčín dle přílohy č. 12 dle 
důvodové zprávy bod 21 str. 22, 23 
 
35. vyhovuje žádosti 
Mgr. Petra Příhody ve věci prominutí platby nájemného za zahradu ve výši  610,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 23 str. 23, 24 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wanklova 14 s pozemkem parc. č. st. 1070/1 zast. pl. o výměře 285 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 14 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod 24 str 24, 25 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit prodej půdního prostoru o velikosti 35,30 m2 za sníženou cenu o 50 % podlahové 
plochy ve výši 21.274,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 str. 24, 25 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Kpt. Nálepky 4 s pozemkem parc. č. st. 1070/2 zast. pl. o výměře 281 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Kpt. Nálepky 4 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 25 str. 25, 26 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti MUDr. Jiřího Reitingera ve věci snížení kupní ceny  o 60 % za byt v domě kpt. 
Nálepky 4 dle důvodové zprávy bod 25 str. 25, 26 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
žádost o uzavření smlouvy o zániku věcného břemene panu Milanu Indrákovi, vlastníku 
nemovitosti Denisova 22 dle důvodové zprávy bod 26 str. 26 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny domu Dukelská 9 
s pozemkem parc. č. st. 1053 o výměře 486 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 16 a dle 
důvodové zprávy bod 27. str. 27 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej předmětné nebytové prostory v domě Kosinova 2 nájemci sl. Ivaně Odstrčilové za 
kupní cenu na základě  nákladového  ocenění ve výši 588.951,- Kč dle důvodové zprávy bod 
28 str. 27, 28, 29 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti sl. Ivany Odstrčilové ve věci snížení kupní ceny za NP  v domě Kosinova 2 dle 
důvodové zprávy bod 28 str. 27, 28, 29 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny domu Dukelská 15 
s pozemkem parc. č. st. 1235 zast. pl. o výměře  213 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy 
č. 17 dle dodatku důvodové zprávy bod 29 str. 1 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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9 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy 
 
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 
 
 
10 Památník bojovník ů za svobodu a demokracii - žádost o 

zařazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. souhlasí 
s vykrytím částky dle důvodové zprávy z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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12 Rozpočtové zm ěny - žádosti o za řazení do soupisu nekrytých 
požadavk ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádostí do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit rozpočtové změny na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) se zařazením požadavku  do soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové 
zprávy 
b) s vykrytím požadavku ve výši dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na zasedání Zastupitelstva města Olomouce  návrh RMO ke schválení v rámci 
rozpočtových změn 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 



 22

 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
15 Jmenování ředitelky Mate řské školy Olomouc, D ělnická 17b  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
na vědomí důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
paní Pavlínu Krejčí ředitelkou Mateřské školy Olomouc, Dělnická 17b k 2.6.2004 
 
3. ukládá 
ihned informovat uchazečky konkurzního řízení a odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Olomouckého kraje o přijatém usnesení 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Příspěvky:  

- využití volného času dětí a mládeže  
- nespecifikované akce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 29.6.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Rada školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
rady škol dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení členy rady školy ZŠ Olomouc, Petřkova 3, rady školy ZŠ 
Olomouc, tř. Svornosti 37, rady školy ZŠ Olomouc, Na Hradě 5  
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Koncepce rozvoje bydlení II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se závěry k jednotlivým bodům upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se záměrem vybudovat dům s pečovatelskou službou v objektu bývalé nemocnice v Řepčíně 
s prioritou dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
dopracovat koncepci rozvoje bydlení o závěry dle důvodové zprávy a předložit Radě města 
Olomouce 
T: 14.9.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
pokračovat v přípravě realizace domů s pečovatelskou službou ve vybrané lokalitě Slavonín 
dle bodu č. 4 důvodové zprávy a informovat Radu města Olomouce 
T: 14.9.2004 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
připravit nabídku na prodej části pozemků v lokalitě Schweitzerova dle bodu č. 2 a 5 
důvodové zprávy 
T: 31.8.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
rozpracovat způsob spolufinancování výstavby technické infrastruktury v lokalitách pro 
bydlení dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
T: 14.9.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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19 Urbanistická studie Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženou urbanistickou koncepcí lokality Pražská - východ dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit Radě města Olomouce vyčíslení nákladů na výstavbu 
technické infrastruktury I. etapy  lokality Pražská - východ, včetně harmonogramu výstavby a 
způsobu financování 
T: 14.9.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Aquapark Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned zajistit poptávku na hlavního manažera projektu stavby „Aquapark Olomouc“ dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zajistit zpracování zadávacích podmínek a následně výběr zpracovatele DSP a zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby „Aquaparku Olomouc“ dle upravené důvodové 
zprávy 
T: 20.7.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Financování aquaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit ZMO záměr na zajištění financování investičních akcí statutárního města Olomouce 
v letech 2005 - 2006 včetně výstavby aquaparku dle důvodové zprávy přijetím bankovního 
investičního úvěru ve výši 350 mil.Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr financování dle návrhu v bodu 2 usnesení 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
uložit RMO dále prověřovat alternativní možnosti financování výstavby aquaparku a 
průběžně informovat ZMO v září 2004 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
22 Aquapark - majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc.č. 1081/34 ost.pl. o 
výměře 5442 m2, parc.č. 1081/35 ost.pl. o výměře 6168 m2, parc.č. 1081/36 ost.pl. o výměře 
314 m2 a parc.č. 1081/19 ost.pl. o výměře 5521 m2 vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc se 
společností GEMO OLOMOUC spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 1.500,-Kč/m2 a za 
podmínek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic - oddělení veřejných zakázek ihned provést příslušné zadávací řízení dle 
zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
harmonogram aktualizace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zajistit postup aktualizace dle schváleného harmonogramu 
T: 14.9.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
4. ukládá 
předložit postup aktualizace a výsledky ankety obcí mikroregionu na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Nadchod pro p ěší na ulici Velkomoravské  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
varianty  4 a B řešení bezpečného převedení pěších přes ulici Velkomoravskou dle kapitoly 
2.3. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
další postup dle varianty  2 kapitoly 4. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zajistit dopracování studie dle schváleného usnesení 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Směrnice o zadávání ve řejných zakázek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
„Směrnici o zadávání veřejných zakázek“ dle přílohy důvodové zprávy s účinností od 
1.6.2004 
 
3. ukládá 
vedoucím odborů magistrátu a řediteli Městské  policie seznámit se zněním Směrnice včetně 
všech příloh 
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
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4. ukládá 
odboru investic předat směrnici SMV, a.s. 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
26 Projekt ISPA - cash flow stavby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s VHS Olomouc, a.s., předložit RMO aktualizovaný 
harmonogram výstavby kanalizační sítě projektu ISPA I. včetně označení stavby 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
27 Projekt ISPA - p ůjčka SFŽP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zajištěním pohledávky formou ručení budoucími příjmy dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zajištěním pohledávky zástavou nemovitostí dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh zajištění pohledávky zástavou nemovitostmi na nejbližším zasedání ZMO dle 
upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit zajištění pohledávky dle bodu 3 usnesení 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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28 Cestovní ruch - zpracování design manuálu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání zpracování design manuálu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Kniha o Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob realizace publikace dle varianty 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
způsob vyhlášení výběrového řízení na vydavatele publikace dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh vyzvaných nakladatelství a reklamních agentur k oslovení dle upravené důvodové 
zprávy 
 
5. ukládá 
zajistit realizaci záměru vydání publikace dle upravené důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. jmenuje 
výběrovou komisi  ve složení dle upravené důvodové zprávy  
  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Pojmenování ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním  ulice dle důvodové zprávy 
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3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit navržený název ulice 
 
4. ukládá 
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Databáze nájemního bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
vedoucí odboru kanceláře primátora zajistit umístění databáze na webové stránky města 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
3. ukládá 
řediteli  SNO, a.s. realizovat aktualizaci databáze v souladu s důvodovou zprávou a 
následně předkládat RMO 
T: ročně  
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. ukládá 
informovat občany o existenci databáze na webových stránkách města  
T: 29.6.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
32 Kamerový systém - za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
změnu pronajímatele optických tras dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 



 30

33 Záplavové území m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
stanovisko města Olomouce k návrhu změny hranic záplavového území ve znění přílohy 2 
 
3. ukládá 
zpracovat dopady změny záplavového území do činnosti MmOl a informovat občany 
T: 14.9.2004 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIZZERIE v ulici 
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2  dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORT BAR GALAXIE v 
ulici Ostružnická 16/18, Olomouc, v rozsahu 27 m2 dle bodu č. 2 důvodové zprávy  
 
4. souhlasí 
s provozní dobou předložených předzahrádek do 22,00 hod. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Vstup do komanditní spole čnosti H.C.Car k.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 16.3.2004 čísl. spis.seznamu 6 bod 73 ve věci uložení Radě města 
Olomouce před schválením převodu obchodních podílů uzavřít dohodu, zajišťující souhlas 
H.C.Car k.s. s převodem pozemků ve vlastnictví H.C.Car k.s.                                                   
do majetku statutárního města Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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36 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
 
4. odvolává 
tajemníky odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
 
5. jmenuje 
tajemníky odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
37 Organiza ční záležitosti - p řevedení smluvních dotací na v ěcně 

příslušný odbor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převedení smluvní agendy dotací Lize na ochranu zvířat z odboru ekonomického na věcně 
příslušný odbor životního prostředí včetně příslušných kompetencí v oblasti kontroly dle 
důvodové zprávy s účinností od 2. 6. 2004 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
38 Odkup pohledávky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nabytí nemovitostí: budovy č.p. 1091 - zimní stadion - postavené na pozemcích parc. č. st. 
895/1, parc. č. 895/2 a parc. č. 895/3 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc. 
č. st. 895/1 o celkové výměře 5672 m2 a parc. č. 449/39 o celkové výměře 1224 m2, vše v 
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v dražbě při maximální výši nejvyššího podání 40 mil. Kč 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zastupování statutárního města Olomouce v dražbě  
1. tajemníkem Magistrátu města Olomouce panem Bc. Janem Večeřem, případně 
náhradníky v pořadí  
2. Mgr. Ing. Petr Konečný   
3. Mgr. Svatopluk Ščudlík 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
uložit primátorovi města Ing. Martinu Tesaříkovi podepsat pověření  
1. tajemníkovi Magistrátu města Olomouce panu Bc. Janu Večeřovi a náhradníkům v pořadí  
2. Mgr. Ing. Petr Konečný 
3 Mgr. Svatopluk Ščudlík   
pro zastupování statutárního města Olomouce na dražbě dle důvodové zprávy  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
uložit tajemníkovi Magistrátu města Olomouce panu Bc. Janu Večeřovi a náhradníkům 
účastnit se dražby 
 
6. ukládá 
ihned přihlásit k uspokojení v exekučním řízení č.j. EX 587/04-90 pohledávky nabyté 
Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi SMART Financial s.r.o. a statutárním 
městem Olomouc, IČO: 299308, dle upravené důvodové zprávy  
T: 15.6.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
předložit ZMO rozpočtové změny vedoucí k naplnění kroků v upravené důvodové zprávě 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
v případě schválení nabytí nemovitostí dle důvodové zprávy v dražbě na ZMO 8.6.2004 
ekonomickému odboru uhradit dražební jistotu dle důvodové zprávy do 10.6.2004 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
9. ukládá 
připravit návrh rozpočtových změn pro případ, že výtěžek z dražby, který bude náležet 
statutárnímu městu Olomouc jako zástavnímu věřiteli, obdrží statutární město Olomouc po 
11.11.2004  
T: listopad 2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
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39 Dodatky smluv se spole čnostmi SMV, a.s. a OLTERM & TD 
Olomouc, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 20 ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu 
a kanalizace ze dne 29.3.2000 se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 26 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20.12.1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu 
č.JS 01/2000 ze dne 31.3.2000 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat dodatek č. 20 ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace ze dne 29.3.2000 se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dle 
důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
podepsat dodatek č. 26 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20.12.1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.dle 
důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. ukládá 
podepsat dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu č.JS 
01/2000 ze dne 31.3.2000 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Zpráva ze zahrani ční služební cesty do Veenendaalu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené 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 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 10/2003 žadateli dle bodu II. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


