
 
USNESENÍ 

 

ze 43. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29.6.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 29.6.2004 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
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.  67/1 zahrada o výměře 100 m2  v  
k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Martinu Losertovi bez  možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 126/2  ost. pl. o  výměře 145 m2  v  
k. ú. Lazce   předem  určeným zájemcům  manželům  Václavu  a  Marcele  Dvořákovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění  úplatného  pronájmu  části  pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 297 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní Ing. Stanislavě Vavrdové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3). 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha o výměře 48 
m2  v k. ú. Pavlovičky předem určeným zájemcům manželům Janě a Pavlu Vrzalovým za 
podmínky vybudování parkovací plochy ze zatravňovacích dlaždic dle důvodové zprávy bod 
I. 4). 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 5/8 ost. 
pl. o výměře 2 050 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci společnosti 
K - stav stavební, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 5). 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 1045/31 
zahrada o výměře 89 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc předem určenému zájemci panu 
Tomáši Nohejlovi dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č.3 - 27,5 m2 
předem určenému zájemci panu Michaelu Menclovi dle důvodové zprávy bod I. 7). 
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8. zveřejnění úplatného pronájmu NP č. 1- podchod přednádraží - 16,26 m2 předem 
určenému zájemci panu Alekberu Iljasovi dle důvodové zprávy bod I. 8). 
 
9. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci paní Julii 
Ondrové - lokalita ul. 28. října - prodej občerstvení dle důvodové zprávy bod I. 9). 
 
10. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Mgr. 
Vojtěchu Mutinovi - lokalita ul. 28. října - prodej dřevěných hraček dle důvodové zprávy bod  
I. 9). 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o výměře 208 m2 v suterénu domu 
č.p. 972 s pozemkem parc.č. 1116 zast.pl. v k.ú. Hodolany, Jungmannova 25, předem 
určenému zájemci Oblastní unii neslyšících Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 10). 
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní náměstí 38, sklad a archiv, 17,16, m2 předem 
určenému zájemci občanskému sdružení Caduceus dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu 2 místností o velikosti 57,60 m2 v objektu Přichystalova 
70 předem určenému zájemci občanskému sdružení NOPO dle důvodové zprávy bod I. 12). 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu NP o velikosti 27,40 m2 v objektu Přichystalova 70 
předem určenému zájemci občanskému sdružení NOPO dle důvodové zprávy bod I. 13). 
  
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP U Hradeb 2, prodejna zdravotních potřeb, 72,00 m2 
předem určenému zájemci společnosti AARON TRADE, spol. s r. o. dle důvodové zprávy 
bod I. 14). 
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 449/17 o výměře 148 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci panu Ing. Janu Reifovi dle důvodové zprávy bod  
I. 15). 
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc.č. 51 v k.ú. Hejčín o výměře 282,44 
m2 předem určenému zájemci panu Čestmíru Dosedělovi a části pozemku parc. č. 51 v k.ú. 
Hejčín o výměře 227,56 m2 předem určenému zájemci panu Davidu Nejezchlebovi dle 
důvodové zprávy bod I. 16). 
  
18. zveřejnění úplatného pronájmu štítových zdí na ulici Skupova č. 1, 7 a 13 předem 
určenému zájemci společnosti Sportcentrum Sajm a. s. při nájemném 25.000,- Kč/rok  za štít 
Skupova 1 a 15.000,- Kč/rok  za štíty Skupova 7 a 13 dle důvodové zprávy bod I. 17). 
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu plochy o výměře 19,25 m2 za účelem reklamy na budově 
č.p. 432 (tzv. Velké divadlo) na pozemku parc.č.st. 373 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-
město, tř. Svobody 33 předem určenému zájemci společnosti A.R.T. 247 dle důvodové 
zprávy bod I. 18). 
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům společnosti TECHNOTRADE s. r. o. a společnosti   
TEMA Technologie-and ManagementConsulting s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 19). 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 380 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce paní Marii Bodinkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1). 
 
22. úplatný pronájem 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 manželům Haně a 
Miroslavu Ostrým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II.  A) 2). 
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23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Miloši a Heleně Melichárkovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 3). 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Ladislavu a Ivetě Svobodovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4). 
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 218 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko paní Heleně Veselé bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 
5). 
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 215 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko paní Františce Pelíškové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 6). 
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 171 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Milanu a Marii Nezvedovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 7). 
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 224 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Aleně a Vlastimilu Hasoňovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8).  
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Jaroslavě a Josefu Němcovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 9 
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Ludvíku Vrbovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 
10) 
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko Ing. Lence Palové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 
11). 
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko paní Věře Vaculíkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II.  
A) 12). 
  
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Silvii a Jiřímu Němcovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13). 
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 140 m2 v Klášterní 
Hradisko paní Anežce Stavělové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 14). 
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 219 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko manželům Jiřímu a Zdence Krskovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 15). 
 
36. úplatný pronájem 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 paní Věře 
Kadlecové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 16). 
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37. úplatný pronájem pozemku parc. č. 158/4 zahrada o výměře 149 m2 v k. ú. Hejčín panu 
Nikolaji Zarivnému dle důvodové zprávy bod II. A) 17). 
 
38. úplatný pronájem pozemku parc. č. 95/2 orná půda o výměře 19336 m2  v k. ú. Lazce 
společnosti Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 20). 
 
39. pronájem  části  pozemku p arc. č. 95/1  ostatní  plocha o výměře 15 m2   v k.ú. Olomouc 
- město společnosti Tenis Centrum Olomouc s. r. o.  za podmínky, že umístění  stavby 
strojovny bude posunuto o dva metry od kaštanu dle důvodové zprávy bod II. A) 22). 
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 601/42  orná půda o výměře 143 m2  v k. ú. 
Řepčín a části pozemku parc. č. 420/4 orná půda o výměře 260 m2  v k. ú. Neředín 
organizaci Ředitelství silnic  a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 23). 
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 324/107 o výměře 6m2 v k. ú. Neředín 
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 24). 
 
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 601/42  orná půda o výměře 320 m2 v k. ú. 
Řepčín a části pozemku parc. č. 420/4 orná půda o výměře 111 m2  v k. ú. Neředín 
organizaci Ředitelství silnic  a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 25). 
 
43. úplatný pronájem pozemku parc. č. 377/83 orná půda o výměře 3324 m2  a  pozemku 
parc. č. 377/84 orná půda o výměře 789 m2 vše v k. ú. Týneček  společnosti ZD Bohuňovice 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 26). 
 
44. úplatný pronájem pozemku parc.č. 441/5 orná půda o výměře 1050 m2  v k. ú. Povel 
Zemědělskému družstvu Slavonín bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 27). 
 
45. platný pronájem pozemků parc. č. st. 1394/2 zast. pl. o výměře 87 m2 a parc. č. st. 
1400/1 zast. pl. o výměře 1 098 m2, vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví MUDr. Jany Ludíkové 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 29). 
 
46. výpůjčku části pozemku parc. č.st. 371 zast. pl. o výměře 140 m2 v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc Moravskému divadlu Olomouc za podmínky zachování průjezdu do 
vnitrobloku dle důvodové zprávy bod II. A) 30). 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo výstavby a užívání chodníku na 
části pozemku parc. č.st. 64/1 zast. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Bělidla, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti STEVA trading s. r. o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 31). 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo výstavby a užívání chodníku a 
výsadby zeleně na části pozemku parc. č. 615/15 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví ENETEX - DES s. r. o. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 32). 
 
49. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/7 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Pavlovičky 
manželům Ing. Bohdanu a Ing. Daně Klímkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 33).  
 
50. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 28/10 orná 
půda o výměře 195 m2 v k.ú. Pavlovičky předem určeným zájemcům Ing. Bohdanu a Ing. 
Daně Klímkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 33).  
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51. úplatný pronájem 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 panu Ludvíku Šebíkovi dle důvodové zprávy bod 
II. A) 34). 
 
52. úplatný pronájem části pozemku par.č. 21/13 o výměře 100 m2  v k. ú. Lazce paní Jiřině 
Gromesové dle důvodové zprávy bod II. A) 35). 
 
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790 o výměře 65 m2 v k. ú. Olomouc - město 
panu Janu Takáčovi dle důvodové zprávy bod II. A) 37). 
 
54. úplatný pronájem části pozemku část pozemku parc.č. 109/1 o výměře 200 m2 v k. ú. 
Olomouc - město  paní Zuzaně Bohdalové za podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 38). 
 
55. úplatný pronájem části pozemku část pozemku parc.č. 109/1 o výměře 90 m2 v k. ú. 
Olomouc - město  paní Evě Přidalové za podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 39).  
 
56. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 978/1 zahrada o výměře 650 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům Heleně a Jaroslavu Cabicarovým za účelem užívání 
zahrady dle důvodové zprávy bod II. A) 40). 
 
57. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 128 ost. pl.  o výměře 1 253 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a pozemku 
parc. č. 468 ost. pl. o výměře 1257 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch pana 
Michala Sedláka dle důvodové zprávy bod II. A) 41). 
 
58. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 442 zast. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. 
Olomouc - město paní Marcele Balášové při nájemném ve výši  96,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. A) 42). 
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vybudování a užívání komunikace 
na pozemku parc. č. parc. č. 841/30 ost. pl. o výměře 386 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví 
společnosti TAMDA a. s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod II. A) 43). 
 
60. úplatný pronájem nebytových prostor v domě Kateřinská č.o. 10, Olomouc 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 II. B) 3). 
 
61. úplatný pronájem NP - parkovací stání Balbínova č. 3, 5 - parkovací stání č. 15 - 15,6 m2 
manželům PaedDr. Jindřichovi Kaniovi a Mgr. Lence Kaniové dle důvodové zprávy bod II.  
B) 4). 
 
62. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 16,64 m2 panu JUDr. Jaromíru Adamcovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5).  
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63. výběr nájemce NP - Mozartova 6 - garáž - 26 m2 mezi panem Tomášem Kněžkem a 
panem Ing. Zdeňkem Krejčím formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální 
výše nájemného činí 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 6).  
 
64. úplatný pronájem NP Dukelská 15 - 36,58 m2 Dr. Pavlu Hogelovi dle důvodové zprávy 
bod II. B) 7). 
 
65. úplatný pronájem Peškova č.1 - parkovací stání v domě DPS panu Marku Navrátilovi a 
paní Vlastě Dostálové dle důvodové zprávy bod II. B) 8). 
 
66. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín 
společnosti AUTOCENTRUM Přerov CZ, s.r.o., panu Ing. Petru Kochtovi, panu Pavlu 
Jiříčkovi a panu Miloslavu Látalovi, Zdeňku Pazderovi dle důvodové zprávy bod II. B) 11). 
 
67. výběr nájemce NP - Mariánská č. 7 - 62,10 m2 - atelier mezi panem Pavlem Cupákem a 
panem Tomášem Kubíčkem formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální 
výše nájemného činí 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 12). 
 
68. úplatný pronájem NP Neředínská č.o. 65, garáž o výměře 20 m2  paní Boženě 
Růžičkové dle důvodové zprávy bod II. B) 14). 
 
69. úplatný pronájem NP v domě I.P.Pavlova č.o. 62, Olomouc o výměře 21 m2 panu Pavlu 
Úlehlovi dle důvodové zprávy bod II. B) 15). 
 
70. úplatný pronájem společného prostoru (bývalá  mandlovna) v 1.PP domu Stiborova č.o. 
22 o výměře 11,81 m2 společnosti M. O. S. spol. s r.o. za podmínek SNO, a.s. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 16). 
 
71. úplatný pronájem NP Masarykova 3, dříve prodejna textilu, sklady a kanceláře, 414,20 
m2 předem určenému zájemci panu Radimu Cázerovi dle důvodové zpráby bod II. B) 17). 
 
72. úplatný pronájem plochy o výměře 2,5 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 v k.ú. Hodolany, Ostravská 1 společnosti Navrátil 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 19). 
 
73. úplatný pronájem NP o výměře 32 m2 v budově č. p. 432 (tzv. Velké divadlo), v k.ú. 
Olomouc-město, tř. Svobody 33 panu  Manfrédu Kuncovi dle důvodové zprávy bod II. B) 20). 
 
74. zveřejnění úplatného pronájmu části nebytových prostor (školní jídelna při Mateřské 
škole Olomouc,  Holečkova 7) - 182,20 m2 v objektu č. p. 90 na pozemku parc. č. 695, k. ú. 
Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci Střednímu odbornému učilišti pro smyslově 
postižené žáky, Odbornému učilišti a Praktické škole, Křičkova 4, Olomouc - Sv. Kopeček dle 
důvodové zprávy bod II. B) 27. 
 
75. úplatný  pronájem 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) Olomouckému kraji - Speciální mateřské škole pro děti s 
vadami řeči a Speciální základní škole pro žáky s vadami řeči, Olomouc - Sv. Kopeček, 
Bohumíra Dvorského 17 dle důvodové zprávy bod II. B) 28). 
 
76. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 
m2 v  k. ú. Olomouc - město panu Františku Wiedermannovi dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
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77. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 886/6 ost. pl. o výměře 2 594 m2 v k.ú. Nemilany ve vlastnictví společnosti 
AHOLD Czech Republic, a. s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod IV. 4) 
 
78. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizační přípojky na 
pozemku parc. č. 685 ost. pl. o výměře 106 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch 
stavby  č.p. 301 na pozemku parc. č. 886/47 zast. pl., budovy technické vybavenosti bez č.p. 
na pozemku parc. č. 886/48 zast. pl., budovy jiné stavby bez č.p. na pozemku parc. č. 
886/73 zast. pl.,  budovy jiné stavby bez č.p. na pozemku parc. č. 886/74 zast. pl. a pozemků 
parc. č. 886/47 zast. pl. o výměře 28 410 m2, parc. č. 886/48 zast. pl. o výměře 148 m2, 
parc. č. 886/73 zast. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 886/74 zast. pl. o výměře 27 m2, parc. č. 
886/2 orná půda o výměře 428 m2, parc. č. 886/5 ost. pl. o výměře 21 753 m2, parc. č. 
886/19 ost. pl. o výměře 9 105 m2, parc. č. 886/20 ost. pl. o výměře 1 763 m2, vše v k.ú. 
Nemilany ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a. s., dle důvodové zprávy bod 
IV. 4). 
 
79. úplatné  zřízení  věcného  břemene  obsahujícího  právo  uložení  optického   kabelu  na 
pozemcích  parc. č.  1070  ost.  pl.  o  výměře  5 534 m2,  parc. č.  1071/1  ost.  pl  o výměře  
16 842 m2, parc. č. 1072 ost. pl. o výměře 23 964 m2, parc. č. 1080 ost. pl. o výměře 7 318 
m2, parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 10 081 m2, parc. č. 238/4 ost. pl. o výměře 2 651 m2, 
parc. č. 613 ost. pl. o výměře 34 382 m2, parc. č. 635/1 ost. pl. o výměře 1 043 m2, parc. č. 
75/1 zahrada o výměře 755 m2, parc. č. 75/10 orná půda o výměře 93 m2, parc. č. 75/2 orná 
půda o výměře 423 m2, parc. č. 75/3 zahrada o výměře 776 m2, parc. č. 75/4 ost. pl. o 
výměře 154 m2, parc. č. 75/6 zahrada o výměře 761 m2 , parc. č. 75/9 orná půda o výměře 
320 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 1025/1 orná půda o výměře 13 597 m2, parc. č. 
1025/12 orná půda o výměře 111 m2, parc. č. 1080/5 orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 
1185/1 ost. pl. o výměře 2 112 m2, parc. č. 1192/2 ost. pl. o výměře 1 682 m2, parc. č. 
1208/3 ost. pl. o výměře 4 421 m2, parc. č. 1216 ost. pl. o výměře 1 090 m2, parc. č. 1217 
ost. pl. o výměře 2 465 m2, parc. č. 1227/3 ost. pl. o výměře 2 840 m2, parc. č. 1229 ost. pl. 
o výměře 16 904 m2, parc.č . 1380/6 orná půda o výměře 1 576 m2, parc. č. 894/2 orná 
půda o výměře 31 913 m2, parc. č. 899/5 orná půda o výměře 20 114 m2,  vše v k.ú. 
Slavonín, parc. č. 1084/1 ost. pl. o výměře 2 966 m2, parc. č. 1098 trvalý travní porost o 
výměře 1 001 m2, parc. č. 1099 ost. pl. o výměře 3 872 m2, parc. č. 1106 orná půda o 
výměře 93 823 m2, parc. č. 1115/3 ost. pl. o výměře 4 667 m2,  parc. č. 1117 ost. pl. o 
výměře 882 m2, parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 2 614 m2, parc. č. 1146/12 orná půda o 
výměře 7 803 m2, parc. č. 1204/1 ost. pl. o výměře 9 590 m2, parc. č. 679 ost. pl. o výměře 
721 m2, parc. č. 689/20 ost. pl. o výměře 156 m2, parc. č. 693 ost. pl. o výměře 6 474 m2, 
parc. č. 700/7 orná půda o výměře 13 730 m2, parc. č. 717 ost. pl. o výměře 829 m2, parc. č. 
719/3 ost. pl. o výměře 174 m2, parc. č. 731 ost. pl. o výměře 1 993 m2, parc. č. 732/15 orná 
půda o výměře 84 m2, parc. č. 734/3 ost. pl. o výměře 1 573 m2, parc. č. 772/40 orná půda o 
výměře 3 303 m2, parc. č. 797/11 orná půda o výměře 12 067 m2, parc. č. 954/14 trvalý 
travní porost o výměře 656 m2, vše v k.ú.  Nemilany,  parc.  č. 1788/1  orná  půda  o  výměře  
187 327 m2, parc. č. 1788/2 orná půda o výměře 422 m2, parc. č. 1790/3 orná půda o 
výměře 164 605 m2, parc. č. 1791/2 orná půda o výměře 206 235 m2, parc. č. 1798/1 ost. pl. 
o výměře 11 922 m2, parc. č. 1800/51 orná půda o výměře 1 069 m2, parc. č. 1841 orná 
půda o výměře 459 741 m2, parc. č. 1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 
1843/176 orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1967/5 ost. pl. o výměře 4 703 m2, vše v k.ú. 
Holice u Olomouce, parc. č. 355/1 orná půda o výměře  33 952 m2 v k.ú. Nedvězí ve 
prospěch  společnosti SELF servis, spol. s r. o. za jednorázovou úhradu ve výši 50 330,- Kč 
dle důvodové zprávy bod IV. 6).  
  
 
 
 



 8 

80. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních kabelů 
na pozemcích parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 1 391 m2, parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 
20 442 m2, parc. č. 288/1 ost. pl. o výměře 3 927 m2, parc. č. 288/15 ost. pl. o výměře 509 
m2, parc. č. 288/16 ost. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 288/17 ost. pl. o výměře 912 m2, parc. č. 
290 ost. pl. o výměře 42 445 m2, parc. č. 296 ost. pl. o výměře 25 752 m2, parc. č. 303 ost. 
pl. o výměře 10 421 m2, parc. č. 306 ost. pl. o výměře 9 912 m2, parc. č. 309/7 ost. pl. o 
výměře 48 045 m2, parc. č. 420/65 orná půda o výměře 1 579 m2, parc. č. 429/3 ost. pl. o 
výměře 3 473 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 12 727 m2, parc. č. 540/1 ost. pl. o výměře 
8 623 m2, parc. č. 557 ost. pl. o výměře 6 505 m2, parc. č. 584/1 ost. pl. o výměře 5 160 m2, 
parc. č. 584/2 ost. pl. o výměře 271 m2, parc. č. 615/13 ost. pl. o výměře 344 m2, parc. č. 
615/15 ost. pl. o výměře 207 m2, parc. č. st. 1386 zast. pl. o výměře 923 m2, parc. č. st. 
1389/1 zast. pl. o výměře 1 714 m2, parc. č. st. 1391zast. pl. o výměře 72 m2, vše v k.ú. 
Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 7). 
 
81. zařazení částky 200.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2004 dle 
důvodové zprávy  bod IV. 10). 
 
82. vykrytí částky ve výši 200.000,00 Kč z rezervy rozpočtu roku 2004 důvodové zprávy  bod 
IV. 10). 
 
83. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614027/99, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 11). 
 
84. dodatek č.26 ke smlouvě mandátní o pronájmu a správě ze dne 16.11.1994, mezi 
statutárním městem Olomouc a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s., dle důvodové 
zprávy bod IV. 12). 
 
2. souhlasí 
1. se změnou doby nájmu nebytových prostor o výměře 130 m2 v přízemí domu č.p. 972 s 
pozemkem parc. č. 1116 zast.pl. v k.ú. Hodolany, Jungmannova 25, pronajatých  Oblastní 
unii neslyšících Olomouc z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2014 dle důvodové 
zprávy bod I. 10). 
 
2. s prodloužením termínu uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod 
II. A) 36.  
 
3. s úplatným pronájmem, tzv. provizoriem v NP podchod - přednádražní prostor č. 5,6 do 
30. 8. 2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 9). 
 
4. s prodloužením kolaudačního termínu v NP 8. května 3, kancelářské prostory, 161,95 m2 
do doby pravomocného kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 8. 2004 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 10). 
 
5. s podnájmem NP - tř. Svornosti č. 1a  - 63,44 m2  (I.NP) pro Poslanecký klub 
Zelení/Šance dle důvodové zprávy bod II. B) 13). 
 
6. s prodloužením lhůty pro provedení veškerých stavebních úprav a udržovacích prací a 
termínu předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí NP (bývalá kavárna Opera), 
Horní nám. 21 - 742 m2 do 15.8.2004 při nájemném ve výši 98,- Kč/m2/rok, tj. 6.060,- Kč 
měsíčně + zálohové platby na služby dle důvodové zprávy bod II. B) 18).  
 
7. s podnájmem v NP Přichystalova 70, o velikosti 7,99 m2  pro občanské sdružení NOPO 
dle důvodové zprávy bod II. B) 22). 
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8. s prodloužením nájemní smlouvy v NP Dolní nám. 38, zřízení vinárny, 279,31 m2 do doby 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 8. 2004 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 23). 
 
9. s podnájmem v NP Ostružnická 32, o velikosti 4,40 m2  pro pana Avzi Ibraimi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 24). 
 
10. se stavebními úpravami v NP Riegrova 24 do výše 266.300,- Kč za podmínky doložení 
kladného vyjádření OKR, odd. památkové péče, zkoordinování výměny výkladců s 
prováděnou opravou fasády domu, doložení prováděcí dokumentace včetně položkového 
rozpočtu a po doložení a odsouhlasení příslušných dokladů souhlasit s odpočtem 
investované částky do zhodnocení věci z nájemného maximálně do výše 266.300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. B) 25).  
 
11. s investováním do zhodnocení věci maximálně do výše 5.642.288,- Kč za podmínky 
doložení a odsouhlasení příslušných dokladů dle důvodové zprávy bod II. B) 26. 
 
12. s rekonstrukcí  kanalizační přípojky objektu tř. Svobody 32, dle bodu a) důvodové zprávy  
bod IV. 10). 
 
3. nesouhlasí 
1. se snížením nájemného v NP - tř. Svornosti č. 1a  - 63,44 m2  (I.NP) dle důvodové zprávy 
bod II. B) 13). 
 
2. s podnájmem části  NP Horní nám. 12 dle důvodové zprávy bod II. B) 21). 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. pana Pavla Knitla o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1176/2  zahrada o výměře 290 m2  
v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 19). 
 
2. společenství vlastníků jednotek Komenského 6 o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
121/2 ostatní plocha o výměře 6 m2   v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 
21). 
 
3. pana Jachja Redepi o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 404/4 ostatní plocha o 
výměře 12 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 28). 
 
4. manželů Ing. Jana a MUDr. Marie Terrichových o  prodloužení lhůty k  předložení 
územního rozhodnutí, lhůty k podání žádosti o stavební povolení a lhůty odprodeje 
nemovitosti dle důvodové zprávy bod II. A) 33).  
 
5. pana Petra Včelaříka a paní Marcely Mestlové o úplatný pronájem NP o výměře 32 m2 v 
budově č. p. 432 (tzv. Velké divadlo), v k.ú. Olomouc-město, tř. Svobody 33 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 20). 
 
6. pana Mgr. Jiřího Omelky o poskytnutí dotace na infrastrukturní stavbu „Pasivní rodinný 
dům - prodloužení vodovodního řadu v ul. Baarova, Chomoutov“ dle důvodové zprávy bod 
IV. 8). 
 
7.žádosti Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci o výměnu oplocení Dětského 
domova a doporučuje obrátit se se žádostí na zřizovatele - Olomoucký kraj dle důvodové 
zprávy bod IV. 3). 
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5. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004  čís. spis. seznamu 2,  bod II. A) 9  ve  věci  snížení  
výměry  úplatného  pronájmu  pozemku  parc. č.  130/13   orná  půda  o  výměře  3874 m2 v 
k. ú. Hejčín společnosti Školagro s. r. o.  z původně schválené výměry 3874 m2 na výměru 
2981 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
2. usnesení RMO ze dne 19. 12. 2003, bod programu 2, bod III. 2) ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace a vedení 
kabelů NN k přečerpávacím komorám kanalizace na pozemcích parc. č. 134/5 ost. pl., parc. 
č. 249/3 trvalý travní porost, parc. č. 589/3 ost. pl., parc. č. 589/5 ost. pl., parc. č. 610 ost. pl., 
parc. č. 614/1 ost. pl., parc. č. 180/24 orná půda, parc. č. 180/25 orná půda, parc. č. 615 ost. 
pl, parc. č. 680/3 trvalý travnatý porost, parc. č. 685 ost. pl., parc. č. 686/1 ost. pl. a parc. č. 
686/2 ost. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 650 ost. pl. a parc. č. 872 ost. pl., 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti AHOLD Czech Republic, a. s., 
dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
3. usnesení RMO ze dne 7. 11. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod I. A) 2) ve věci  úplatného 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického  kabelu na pozemcích 
parc.č. 1215 o výměře 3875 m2, parc.č. 1216 o výměře1099 m2, parc.č. 1217 o výměře  
2467 m2, parc.č. 1229 o výměře  17051 m2, parc.č. 893 o výměře 27320 m2, parc.č. 900 o 
výměře 20140 m2, parc.č. 1058 o výměře 23714 m2, parc.č. 1183 o výměře 3464m2, parc.č. 
1193 o výměře 1290 m2, parc.č. 1195 o výměře 718 m2,  parc.č. 1197 o výměře 1376 m2, 
parc.č. 1211 o výměře 3607 m2, parc.č. 1212 o výměře 1295 m2, parc.č. 1185/1 o výměře 
2106 m2, parc.č.1208/3 o výměře 4512 m2, parc.č. 1230/3 o výměře 9367 m2, parc.č. 
1192/2 o výměře 1876 m2, parc.č. 1380/6 o výměře 1569 m2, vše ost.pl. v k.ú.  Slavonín, 
parc.č. 1072 ost.pl. o výměře 24097 m2, parc.č. 75/9orná půda  o výměře 312 m2, parc.č. 
75/10 orná půda o výměře 92 m2, parc.č. 613 ost.pl. o výměře 33534 m2, parc.č. 631/1 
ost.pl. o výměře 26080 m2, parc.č. 635/1ost.pl. o výměře 1121 m2, parc.č. 75/1 zahrada  o 
výměře 756 m2, parc.č. 75/2 orná půda  o výměře 438 m2, parc.č. 75/3 zahrada  o výměře 
784 m2, parc.č. 75/4 ost.pl.  o výměře 154 m2, parc.č. 75/6 zahrada  o výměře 770 m2, 
parc.č. 185/3ost.pl. o výměře 11031 m2, parc.č. 201/1ost.pl.  o výměře 7197 m2,  parc.č. 
238/4 ost.pl. o výměře 2753 m2, vše  v k.ú. Nová Ulice,  parc.č.  1784 orná půda o výměře 
94701 m2, parc.č. 1937  ost.pl. o výměře 5403 m2, parc.č. 1942 ost.pl. o výměře1993 m2, 
parc.č. 1966 ost.pl. o výměře 13581 m2, parc.č. 1793/1 orná půda o výměře 31587 m2, 
parc.č. 1843/57 orná půda ovýměře 945 m2, parc.č. 1843/58 orná půda o výměře 862 m2, 
parc. č. 1965/2 ost.pl. o výměře 2604 m2, parc.č. 1965/3  ost.pl. o výměře 1849 m2, parc.č. 
1843/117 orná půda o výměře 938 m2, parc.č. 1966 ost.pl. ovýměře 13581 m2,  vše v k.ú. 
Holice,  parc.č. 353 ost.pl. o výměře 1018 m2, parc.č. 354 ost.pl. o výměře 958 m2, parc.č. 
355/1 orná půda o výměře 33952 m2,vše v k.ú. Nedvězí, parc.č. 723 ost.pl. o výměře 1131 
m2, parc.č. 731 ost.pl. o výměře 2000m2, parc.č. 771 ost.pl.  o výměře 1118 m2, parc.č. 
1039 ost.pl. o výměře 4227 m2, parc.č. 1098 pastvina o výměře 997 m2, parc.č. 1099 ost.pl. 
o výměře 3849 m2, parc.č . 1106 orná půda o výměře 93858 m2, parc.č. 1118 ost.pl. o 
výměře 2602 m2, parc.č. 1204/1 ost.pl. o výměře 11319 m2, parc.č. 717 o výměře 880 m2, 
parc.č. 723 o výměře 85 m2,  parc.č. 689/19 ost.pl. o výměře 1381 m2, parc.č. 718 o výměře 
12812 m2, parc.č. 795  o výměře 2414 m2, parc.č.796 o výměře 1631 m2, parc.č. 944 o 
výměře 3988 m2, parc.č. 945 o výměře 2088 m2, parc.č. 946 o výměře 2359 m2, parc.č. 947 
o výměře 1675 m2, parc.č. 948 o výměře 38 m2, parc.č. 1144 o výměře 7254 m2, parc.č. 
1145 o  výměře 524 m2, parc.č. 734/3 ost.pl. 1506 m2, parc.č. 1115/3 ost.pl. o výměře 4691 
m2, parc.č. 693 ost.pl. o výměře 6375 m2, parc.č. 717 ost.pl. o výměře  840 m2, parc.č. 679  
ost.pl. o výměře 717 m2, parc.č. 689/17 ost.pl. o výměře 608 m2, parc.č. 719/3 ost.pl. o 
výměře 170 m2, parc.č. 1084/1 ost.pl. o výměře 3155 m2, vše v k.ú. Nemilany ve prospěch  
firmy SELFSERVIS s. r. o. Brno za  jednorázovou  úhradu ve výši 20,- Kč/m2, tj. celkem  
50 330,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6).  
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4. usnesení RMO ze dne 17. 12. 2002, čís. spis. seznamu  ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních kabelů na 
pozemcích parc. č. 541/2 ost. pl. o výměře 4 434 m2, parc. č. 540/2  ost. pl. o výměře 17 765 
m2, parc. č. 467 ost. pl.  o výměře 1 050 m2, parc. č. 466/2  ost. pl. o výměře 2 468 m2, 
parc. č. 533 ost. pl.  o výměře 2 253 m2, parc. č. 420/113 orná půda o výměře 339 m2, parc. 
č. 278/1 ost. pl. o výměře 20 442 m2, parc. č. 584/1 ost. pl. o výměře 5 160 m2, parc. č. 
584/2 ost. pl. o výměře 271 m2, parc. č. 557 ost. pl. o výměře 6 505 m2, parc. č. 429/3 ost. 
pl. o výměře 3 473 m2, parc. č. 288/1 ost. pl. o výměře 3 927 m2, parc. č. 288/2 ost. pl. o 
výměře 162 m2, parc. č. 290 ost. pl. o  výměře  46 564 m2,  parc.  č.  296  ost.  pl.  o  výměře  
28 415 m2, parc. č. 303 ost. pl. o výměře 11 483 m2, parc. č. 306 ost. pl. o výměře 10 969 
m2, parc. č. 309 ost. pl. o výměře 51 855 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 12 727 m2, 
parc. č. 1386 st. pl. o výměře 923 m2, parc. č. 1389/1 st. pl. o výměře 1 714 m2, parc. č. 
540/1 ost. pl. o výměře 13 516 m2, parc. č. 615/15 ost. pl. o výměře 207 m2, parc. č. 420/65 
orná půda o výměře 1 579 m2, parc. č. 615/13 ost. pl. o výměře 344 m2, parc. č. 615/16 ost. 
pl. o výměře 205 m2, parc. č. 164 st. pl. o výměře 299 m2, parc. č. 165 st. pl. o výměře 1 391 
m2, parc. č. 166 st. pl. o výměře 1 457 m2, parc. č. 932 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 942 
st. pl. o výměře 317 m2, vše v k.ú. Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. 
s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod IV. 7).  
 
5. část svého usnesení ze dne 4.5.2004 a schvaluje zveřejnění úplatného pronájmu 
nebytových prostor v domě Kateřinská č.o. 10, Olomouc předem určeným zájemcům Phong 
Chi Nguyen Thi prodejna v 1.NP o výměře 70 m2 a Janu Vondráčkovi kancelář v 2.NP o 
výměře 27,20 m2  dle důvodové zprávy bod IV. 9). 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/7 orná půda o výměře 
600 m2 v k. ú. Pavlovičky s manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými při kupní ceně 
ve výši  370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 33).  
   
2. odprodej části pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. o výměře 28 m2, části pozemku parc. č. 
st. 441 zast. pl. o výměře 27 m2, části pozemku parc. č. st. 441 zast. pl. o výměře 90 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc paní Marcele Balášové za kupní cenu ve výši 
464.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 42). 
 
3. zřízení zástavního práva na objekty Kateřinská 8 - dům č. p. 62 s pozemkem  parc.  č.  st. 
497 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 313 m2 v k. ú. Olomouc - město, Dolní náměstí 2 - 
dům č. p. 200 s pozemkem parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 731 m2 v  
k. ú. Olomouc - město, Horní náměstí 18 - dům č. p. 13 s pozemkem parc. č. st. 436/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 572 m2 v k. ú. Olomouc - město, Švédská 1 - dům č. 
p. 423 s pozemkem parc. č. st. 410 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, Mariánská 7 - dům č. p. 853 s pozemkem parc. č. st. 184 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 734 m2 v k. ú. Olomouc - město, Jiráskova 9 - dům č. p. 264 s 
pozemkem parc. č. st. 396/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 410 m2 v k. ú. Hodolany, 
Školní 1 - dům č. p. 203 s pozemkem parc. č. st. 629 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
256 m2 v k. ú. Olomouc - město, Hálkova 20 - dům č. p. 820 s pozemkem parc. č. st. 1003 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1128 m2 v k. ú. Hodolany, Dolní náměstí 1 - dům č. p. 
201 s pozemkem parc. č. st. 622/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 562 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, Dolní náměstí 47 - dům č. p. 19 s pozemkem parc. č. st. 442 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 603 m2 v k. ú. Olomouc - město ve prospěch Státního fondu 
životního prostředí České republiky dle důvodové zprávy bod III. 3).   
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7. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit se zúžením subjektu na straně nájemce a budoucí kupujícího části pozemku parc. 
č. 401/27 orná půda o výměře 347 m2 v k.ú. Hejčín z manželů Ing. arch. Luboše a Ing. Marty 
Mutňanských na paní Ing. Martu Mutňanskou dle důvodové zprávy bod II. A) 36. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Jaromíra Vaněčka o odprodej objektu s pozemkem parc. č. st. 248 zast. pl. o 
výměře 283 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. B) 2).  
 
2. žádosti manželů Miloslava a Jany Piknových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 
2004, bod programu 6, bod 20 ve věci výše kupní ceny při výkupu pozemku parc. č. 1081/3 
orná půda o výměře 3 120 m2 v k. ú. Slavonín z vlastnictví manželů Miloslava a Jany 
Piknových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
9. bere na v ědomí 
výsledek obálkové metody na výši nájemného mezi FOFRnet spol. s r.o. a Jiřím Vláčilem - 
Wellnet na pronájem části střech a společných prostor domů U Letiště 2-10 při minimální 
výši nájemného 500,- Kč/rok/jedna anténa dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
10. ukládá 
provést rekonstrukci kanalizační přípojky objektu tř. Svobody 32 důvodové zprávy  bod  
IV. 10). 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
11. ukládá 
jednat se zástupci COOP Centrum družstvo o možnosti nabytí objektů včetně pozemků za 
cenu dle znaleckého posudku dle důvodové zprávy bod III. 2)   
T: 20.7.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
12. pověřuje 
Ing. Jaromíra Czmera, náměstka primátora, jednat s Ing. Jiřím Kostrejem o směně 
uvedených pozemků dle důvodové zprávy bod III. 4). 
T: 20.7.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření  směnných smluv  dle důvodové zprávy bod 1a 2 
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3. ukládá 
předložit  body č. 1 a 2 důvodové  zprávy  na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
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 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Černá cesta 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, se Smolkovou Janou  dle důvodové zprávy 
bod 1a)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Dostál Zdeněk, Za vodojemem 2, Olomouc 
Mgr. Vičíková Zdenka, Balbínova 3, Olomouc 
Kovár Miroslav, Taťána, Balbínova 3, Olomouc 
Danczi Eva, Balbínova 3, Olomouc 
Poláček Vlastimil, Dana, Balbínova 3, Olomouc 
Grehová Jana, Balbínova 3, Olomouc 
Typnerová Renáta, Balbínova 3, Olomouc 
Mlčochová Hana, Balbínova 3, Olomouc 
Mgr. Polzerová Erika, Balbínova 3, Olomouc 
Peřina Tomáš, Kuchejdová Gabriela, Balbínova 3, Olomouc 
Šípková Michaela, Balbínova 3, Olomouc 
Mgr. Král Milan, Balbínova 3, Olomouc 
Hájková Iva, Balbínova 3, Olomouc 
Bučková Renáta, Vladislav, Balbínova 3, Olomouc 
Fialová Markéta, Balbínova 3, Olomouc 
Plíhalová Hana, Dušan, Balbínova 3, Olomouc 
Blažejová Hana, Balbínova 3, Olomouc 
Maksantová Iveta, Balbínova 5, Olomoouc 
Sekerková Mária, Balbínova 5, Olomouc 
Kovář Václav, Marie, Balbínova 5, Olomouc 
Nováková Monika, Balbínova 5, Olomouc 
Fojtík Josef, Balbínova 5, Olomouc 
Prokeš Svatopluk, Martinková Ladislava, Balbínova 5, Olomouc 
Odstrčilová Miroslava, Balbínova 5, Olomouc 
Pospíšilová Jarmila, Balbínova 5, Olomouc 
Nejezchleba Milan, Balbínova 5, Olomouc 
Zapletalová Alena, Stiborova 24, Olomouc 
Smolíková Jana, Tovární 37, Olomouc 
Benčíková Margita, Fischerova 2, Olomouc 
Lišková Irena, Fischerova 4, Olomouc 
Palátová Daniela, Fischerova 2, Olomouc 
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Voráč Oldřich, Miroslava, Fischerova 6, Olomouc 
PhDr. Jochmannová Alena, Fischerova 2, Olomouc 
Jeřábková Eva, Fischerova 2, Olomouc 
Suchánek Marek, Dagmar, Zikova 17, Olomouc 
Korch Martin, Regina, Nedbalova 8, Olomouc 
Bittner Přemysl, P. Přichystala 64, Olomouc 
Prášilová Jana, Politických vězňů 2, Olomouc 
Glavanová Eva, Komenského 5, Olomouc 
Strnadová Vlasta, Politických vězňů 4, Olomouc 
Buček Robert, Topolová 1, Olomouc 
Hochman David, Topolová 7, Olomouc 
Opianová Miluše, Topolová 1, Olomouc 
Zaoral Aleš, Topolová 2, Olomouc 
Bundilová Adrea, Peškova 2, Olomouc 
Koriteak Tomáš, Jiráskova 10B, Olomouc 
Kubíček Josef, Zuzana, Balbínova 5, Olomouc 
Vaníček Jiří, Marta, Balbínova 5, Olomouc 
Mgr. Tylšarová Pavla, Balbínova 5, Olomouc 
Králíková Djamila, Zdeněk, Balbínova 5, Olomouc 
Strnadová Eva, Balbínova 5, Olomouc 
Nygrýnová Zdeňka, Balbínova 5, Olomouc 
Kobza Martin, Sladkovského 1C, Olomouc 
Veverka Jiří, Pospíšilová Marta, Topolová 1, Olomouc 
Látalová Silva, Topolová 1, Olomouc 
Bušo Antonín, Zuzana, Rumunská 11, Olomouc 
Slováčková Marie, Vojanova 20, Olomouc 
Hynštová Eva, Foersterova 15, Olomouc 
Fridrichovská Ludmila, U Letiště 4, Olomouc 
Kozáková Libuše, U Letiště 2, Olomouc 
Hála Martin, U Letiště 8, Olomouc 
Chodilová Miluše, Kosmonautů 14, Olomouc 
Raclavská Silvie, Martin, Černá cesta 5, Olomouc 
Vacková Helena, Černá cesta 5, Olomouc 
Sedláčková  Pavla, Černá cesta 11, Olomouc 
Fišara Jan, Světluše, Černá cesta 25, Olomouc 
Dobrá Marie, Černá cesta 27, Olomouc 
Seifridová Eva, Černá cesta 27, Olomouc 
Irgl Dušan, Blanka, Černá cesta 29, Olomouc 
Dobrovolná Alena, Pavel, Černá cesta 49, Olomouc 
Čemez Josef, Renáta, Lazecká 73, Olomouc 
Sofková Pavla, Na Letné 55, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Breite Zdeněk, Nálevkova 9, Olomouc 
Lošťáková Martina, Balbínova 5, Olomouc 
Mičola Aleš, Jana, Balbínova 5, Olomouc 
Šípková Michaela, Balbínova 3, Olomouc 
Vaněčková Marie, Sladkovského 1E, Olomouc 
Szurpitová Věra, Marius, Černá cesta 7, Olomouc 
Kišová Daniela, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Sedláček  Mojmír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Emil, Mária, P. Přichystala 70, Olomouc 
Robová Marcela, Politických vězňů 4, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
2. s poskytnutím bytu mimo pořadí: 
pro ředitele Celního úřadu v Olomouci Ing. Jiřího Gergela 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Edita Maciuchová, Peškova 1, Olomouc 
Daniela Horňáková, Radek Dosoudil,Ing., Michalská 2, Olomouc 
Silvie Plačková, Skupova 11, Olomouc 
     b) na 1/2 roku s nájemci: 
Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc 
Miroslav a Marta Porčogošovi, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)   
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Martin Bartosz, Tovární 37, Olomouc, vel. 2+1 
Oldřich Richter, Černá cesta 31, Olomouc, vel. 2+1 
Růžena Nepustilová, Peškova 2,  Olomouc, vel. 2+kk 
Jana Čuhlová, Mgr., Na Vozovce 50, Olomouc, vel. 2+1  
Martin Rajnoha a Hana, Foerstrova 17, Olomouc, vel.3+1 
Jaroslav Otáhal, Jiří Dokoupil, Kosmonautů 14, Olomouc, vel. 2+1  
Božena Rumanová, Černá cesta 25, Olomouc, vel. 1+1 
dle důvodové zprávy bod 5)                                                         
 
5.  s uzavřením nových nájemních smluv  z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Jaromír Šišma, nám. Terera 2, Olomouc 
Jiří Hušek, Skupova 5, Olomouc 
Petra Zemánková, Skupova 7, Olomouc 
Vladimír Chytil, Černá cesta 33, Olomouc 
Marian Sedlář, Zikova 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6)   
 
6. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Skupova 7, Olomouc,  Milada Trnková o vnučku Pavlínu Holčákovou 
na byt Wolkerova 44, Olomouc  Božena Březová o vnučku Veroniku Březovou 
na byt Skupova 17, Olomouc Mojmír Sedláček o býv.manželku Drahomíru Sedláčkovou  
dle důvodové zprávy bod 7, 1-3) 
 
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 s paní Marií Pečivovou dle důvodové zprávy 
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Jiřinou Pospíšilovou dle důvodové zprávy 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny ve výši 177.723,- Kč za účelem proinvestování panu Zdeňku 
Bláhovi dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 a schválit nové kupní ceny domu Kosinova 2 s 
pozemkem parc. č. st. 732/3 zast. pl. o výměře 676 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 
1 a dodatku důvodové zprávy bod 4 str. 1 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny domu Masarykova 52 s 
pozemkem parc. č. st. 1086 zast. pl. o výměře 306 m2 v k. ú. Hodolany dle přílohy č. 2 a dle 
dodatku důvodové zprávy bod 5 str. 1 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 - část A, část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2004 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2004 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy - část B 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
8 Plavání batolat - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 5 dle důvodové zprávy 
T: 20.7.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
9 Oprava komunikací - rozpo čtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací akce dle předložené důvodové zprávy 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny - Kluby pro d ůchodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zřízení Klubu pro důchodce v Olomouci - Chomoutově, Štěpánovská 23, dle důvodové 
zprávy 
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3. schvaluje 
zřízení výdejny obědů pro důchodce v Olomouci - Holici, Náves Svobody 38, dle důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat přijatá usnesení v rámci rozpočtu odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
5. ukládá 
předložit RMO materiál o zajištění služeb pro seniory prostřednictvím klubů důchodců na 
území města Olomouce včetně návrhu dalšího postupu 
T: 5.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Bezpečnostní fotbalové opat ření 

SIGMA Olomouc - BANÍK Ostrava  
- žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení nákladů na bezpečnostní fotbalové opatření SIGMA Olomouc - BANÍK Ostrava do 
soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí nákladů dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
12 Soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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13 Rekonstrukce h řišt ě - zařazení do seznamu nekrytých 
požadavk ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Soupis nekrytých požadavk ů - Areál Pod ěbrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned realizovat postup dle důvodové zprávy  
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
zpracovat materiál  „Možnosti využití areálu Poděbrady v následujících letech ve vztahu ke 
kvalitě vodního prostředí“ a předložit RMO k projednání  
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
5. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
15 Banka obcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
rozdělení finančních prostředků z banky obcí dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
16 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
odbor dopravy zajištěním převzetí a provozování areálu 
T: 17.8.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odboru dopravy 
 
3. pověřuje 
odbor dopravy k uzavření smluv se SME a.s. Ostrava a SMV a.s. Olomouc na dodávky 
elektřiny a vody dle důvodové zprávy 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. schvaluje 
zařazení částky dle bodu 3 důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Vodácký kanál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pořídit dokumentaci pro územní rozhodnutí v případě kladného prověření vhodných 
vodoprávních poměrů a dále jednat s vlastníky dotčených nemovitostí dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
dále jednat s oddílem kanoistiky SK UP o způsobu realizace a financování dle DZ 
T: prosinec 2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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18 Vodovod pro aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob zásobování vodou Aquaparku Olomouc dle varianty č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Projekt MHD na r. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh projektu MHD na rok 2005 
T: 5.10.2004 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
20 Provozní doba p ředzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provozní dobu předzahrádek na území města dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat provozovatele předzahrádek o rozhodnutí RMO dle bodu 2 usnesení 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla firmy OTHERM s.r.o. v souladu s důvodovou 
zprávou ad A 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo firmy „Centrum autodílů, olejů a filtrů“ v 
souladu s důvodovou zprávou ad B 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 ISPA I. - harmonogram výstavby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 Program prevence kriminality - výsledky dota čního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality na 
rok 2004 a výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Programu prevence 
kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 
 
3. schvaluje 
žádost o provedení rozpočtové změny dle bodu V.a. a bodu V.b. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
s realizátory dílčích    projektů Programu prevence kriminality na rok 2004 
T: 20.7.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
v případě finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu postupovat dle „Zásad 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Strategie 
prevence  kriminality na místní úrovni v roce 2004“ a to ihned po obdržení dotace 
T: 20.7.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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24 Program prevence kriminality na rok 2004 - dodate čné 
výběrové řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektu „Rozvoj komunikace pro multikulturu“ do dodatečného výběrového řízení 
MV ČR 
 
3. schvaluje 
rozpočet projektu „Rozvoj komunikace pro multikulturu“ dle bodu II. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned dodatečně předložit MV ČR, odbor prevence kriminality, Usnesení ze zasedání Rady 
města Olomouce ze dne 29.6.2004, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti  o 
poskytnutí státní účelové dotace na projekt „Rozvoj komunikace  pro multikulturu“ 
T: 20.7.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Převod majetku do správy SNO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod nemovitého majetku ze správy odboru školství do správy SNO, a. s. dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
zástupci Rady města Olomouce v představenstvu Správy nemovitostí Olomouc, a.s., PhDr. 
Marcele Hanákové převzít nemovitost uvedenou v důvodové zprávě do správy SNO, a.s. od 
1.7.2004 
T: 20.7.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Plán oprav r.2004 - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
dodatek plánu  oprav r. 2004 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
27 Modernizace ČOV - Dodatek smlouvy č. 21 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace 
ze dne 29. 3. 2000, v platném znění 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného 
vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, v platném znění  
T: 20.7.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 DPH u městských akciových spole čností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit náměstkovi primátora Martinu Novotnému návrhy příslušných rozpočtových změn, 
vyplývajících z důvodové zprávy 
T: 20.7.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
29 Wolkerova vyhlídka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a/ zařazení žádosti do soupisu nekrytých požadavků 
b/ schvaluje vykrytí částky pro odbor životního prostředí podle důvodové zprávy 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
manželů Poštulkových s prodloužením čerpání úvěru č. 816/02 o sedm měsíců, tj. od srpna 
2004 do února 2005 
 
3. vyhovuje žádosti 
paní Cagašové o rovnoměrné splácení úvěru č. 830/02 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
31 Dodatek č. 4 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 4 dle důvodové zprávy 
T: 20.7.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Příspěvek v oblasti školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku z rezervy odboru školství dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned uzavřít dohodu na poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převzetí budovy č.p. 1091 - zimní stadion - postavené na pozemcích parc. č. st. 895/1, parc. 
č. st. 895/2 a parc. č. st. 895/3 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc. č. 
895/1 a parc. č. 449/39, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do správy odboru školství 
Magistrátu města Olomouce  
 
3. ukládá 
vedoucí odboru školství MmOl převzít budovu č. p. 1091 -  zimní stadion - postavenou na 
pozemcích parc. č. st. 895/1, parc. č. st. 895/2 a parc. č. st. 895/3 se všemi součástmi a 
příslušenstvím a pozemky parc. č. 895/1 a parc. č. 449/39, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do správy  
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
vedoucí odboru školství ve spolupráci s majetkoprávním odborem zpracovat návrh 
smluvního vztahu na zajištění provozu zimního stadionu a předložit jej RMO 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru školství 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 

Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
34 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na služební zahraniční cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 



 27

35 Zahrani ční služební cesta Chinciano Terme - Itálie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast zástupců města na zahraniční služební cestě - Chinciano Terme - Itálie ve dnech  
12. 7. - 15. 7. 2004 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


