
 
USNESENÍ 

 

ze 45. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20.7.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním a 

pololetním termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 20.7.2004 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato usnesení s termínem kontroly pololetně dle části C) důvodové zprávy: 
- bod 29, část 2 usnesení RMO ze dne 28.3.2000, týkající se spolupráce se zástupci Svazu 
měst a obcí na řešení problematiky chovu malých zvířat 
- bod 36,  část 5 usnesení RMO ze dne 23.4.2002, týkající se etapizace realizace sídliště 
Úzké Díly 
 
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. 469 orná půda o výměře 170 m2 v 
k. ú. Neředín předem určeným zájemcům manželům Ladislavu a Jitce Cankařovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 111 zahrada o výměře 1002 m2 v k.ú. 
Lošov předem určenému zájemci panu  Otakaru Svobodovi dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 69/9 louka o výměře 150 m2 v k. ú. 
Řepčín předem určeným zájemcům manželům Mgr. Evě a Zdeňkovi Černochovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 150 m2 
v k. ú. Povel předem určeným zájemcům manželům Miloši a Ludmile Jabůrkovým dle 
důvodové zprávy bod I. 4)  
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5. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1045/3 zahrada o výměře 111 m2 a 
pozemku parc. č. 96/1 zast. pl. o výměře 156 m2 v k. ú. Černovír předem určeným 
zájemcům manželům Ing. Zdeňku a Daně Kubešovým dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 745 ost. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce předem určeným zájemcům manželům Mileně a Zdeňkovi Vašákovým 
za účelem oplocení dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 121/5 ostatní plocha o výměře 3 m2 
v k.ú. Olomouc-město předem určenému zájemci panu Michalu Čížovi dle důvodové zprávy 
bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 210 ost. 
pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Hubertu Holišovi dle 
důvodové zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Horní nám. 21 - 31,85 m2 a  části pozemku parc. č. 
372 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci společnosti 
RK Invest, s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/18 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Hejčín 
panu Josefu Vankovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce 
paní Jitce Beránkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce 
paní Ludmile  Horákové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 520 m2 v k. ú. Nová Ulice 
panu Štefanu Citovskému bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 86 m2 v k. ú. Lazce 
panu Jiřímu Hrazdilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  342/3 ost. pl. o výměře 192 m2 v k. ú.  Nové 
Sady u Olomouce panu Pavlu Pazderkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  42/2 zahrada o  výměře 90 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Vojtěchu Oklešťkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 7)  
 
17. 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 
Kadelové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
18. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha  o výměře 120 m2 v 
k.ú.Slavonín panu Ing. Petru Bakovi  za podmínek odboru dopravy dle důvodové zprávy bod 
II. A) 9)  
 
19. úplatný pronájem  části pozemku parc.č. 1051/3 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. 
Nová Ulice společnosti  ARES CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
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20. úplatný pronájem pozemku parc. č.  45/8 orná půda o výměře 648 m2 v k.ú. Nový Svět 
manželům Ing. Petru a Zdeňce Křenkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 12)    
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 109/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Olomouc - město 
Vojtěchu Běhalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc - 
město paní MUDr. Zdence Werner, paní Mgr. Silvii Sabrině Werner a Ivě Sofii Werner dle 
důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 605 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 
(výměra reklamní plochy 12 m2) v k.ú. Nová Ulice společnosti Outdoor Billboard a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 599/1  ostatní plocha o výměře 137 m2 a části 
pozemku parc.č. č. 612/15 ost. pl.o výměře 19 m2, vše v k.ú. Neředín a části pozemku 
parc.č. 240/8 ost. pl. o výměře 167 m2 v k.ú. Nová Ulice společnosti AUTO HÉGR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění lávky pro pěší na 
pozemku parc. č. 105/76 ost. pl. o výměře 29879 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
ve vlastnictví Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
26. úplatný pronájem NP Tererovo náměstí  3 - 87,70 m2 panu Svatopluku Křížkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
27. úplatný pronájem NP - v objektu ZŠ Řepčínská 54 - garáž - 13 m2 manželům Michaele a 
Františku Vávrovým dle důvodové zprávy bod II. B) 2)    
 
28. úplatný pronájem NP - v objektu mateřské školy - Wolkerova 34 - pavilon A, 1. Patro - 
200 m2 KULTURNÍ ASOCIACI NOVÁ AKROPOLIS za podmínek dle důvodové zprávy bez 
možnosti provedení stavebních úprav kromě přepažení sádrokartonovou příčkou dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
29. úplatný pronájem NP - Žilinská 26 -  místnost č. 109 o výměře 10,93 m2 a  místnost č. 
113 o výměře 8,27 m2 paní Ireně Podzimné dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
30. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1721/48 orná půda o výměře 98 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce manželům Nataši a Vladimíru Očenáškovým dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
31. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1721/49 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce manželům Marcele a Josefu Hankeovým dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
32. zveřejnění bezúplatného převodu objektu bývalé stravovny na části pozemku parc. č. st. 
112/5 st. pl. o výměře 165 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci 
Junáku - svaz skautů a skautek ČR za podmínky zřízení předkupního práva ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč   dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/21 orná půda o výměře 368 m2 v k. ú. 
Hodolany manželům Mgr. Isabele a Radimu Pospíšilovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod IV. 1)  
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34. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614035/99, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava, dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
35. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Projekt Pražská 
Západní“,  mezi  statutárním městem Olomouc a  společností  PROJEKT PRAŽSKÁ  s.  r. o.  
v rozsahu navrženém majetkoprávním odborem, dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
36. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnictví ke stavbě 
„Obchodní a společenské centrum Vsisko - SO 082, PS 101 – světelné signalizační zařízení 
křižovatek Přerovská - Hamerská - Přemysla Oráče a Přerovská – Brunclíkova v Olomouci“ z 
vlastnictví společnosti Centrum Olympia Olomouc, a.s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
37. uzavření nájemní smlouvy na NP - tř. Svobody č. 31 - kancelář o výměře 20 m2 mezi 
Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II.  B) 5)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Dity Luňáčkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 235/26 orná půda o 
výměře 5 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
2. pana Jiřího Hurbiše, pana Martina Madera, společnosti CanPro s. r. o., pana Františka 
Nováka a paní Mileny Vysoudilové o úplatný pronájem NP Tererovo náměstí  3 - 87,70 m2 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
3. společnosti STAFOS spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. 287 ost. pl. o 
výměře 675 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. pana Jana Drápala o schválení splátek kupní ceny pozemku parc. č. 666/5 orná půda o 
výměře 3 646 m2 v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 3)    
 
5. státního podniku CUKROVARY Olomouc, státní podnik v likvidaci o finanční spoluúčast na 
odstranění havarijního stavu na Hamerském náhonu, dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
3. souhlasí 
1. s umístěním stavby „Obytný soubor Bacherova ulice - objekt H, J, K, L“ včetně připojení 
na inženýrské sítě a komunikace na části pozemku parc. č. 109/2 ost. pl. o výměře 752 m2, 
části pozemku parc. č. 115/44 orná půda o výměře 240 m2, části pozemku parc. č. 89/2 ost. 
pl. o výměře 871 m2, části pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. o  výměře 2 941 m2 (z toho pod 
bytovým domem 371 m2), vše v k.ú. Nová Ulice společnosti ARTERA spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
2. s podnájmem části suterénních prostor o výměře 2 m2 v NP Horní nám. č. 21 pro 
společnost RK  Invest, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 6) 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 1.6.2004, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 3) ve věci schválení 
úplatného pronájmu  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 IV. 1)  
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2. část svého usnesení ze dne 6. 4. 2004, bod programu 2, bod IV. 9 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Obchodně 
společenské centrum Vsisko - PS 101 SSZ křižovatek ul. Přerovská, Hamerská, Přemysla 
Oráče a Přerovská, Brunclíkova v Olomouci - 1. etapa“,  mezi statutárním městem Olomouc 
a Centrum Olympia Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
5. bere na v ědomí 
zprávu o postupu prací při řešení havarijního stavu propustku ulice Keplerova dle důvodové 
zprávy bod IV. 5)    
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/48 orná půda o 
výměře 98 m2 v k. ú. Holice u Olomouce s manžely  Natašou a Vladimírem Očenáškovými 
při kupní ceně ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/49 orná půda o 
výměře 106 m2 v k.ú. Holice u Olomouce s manžely Marcelou a Josefem Hankeovými při 
kupní ceně ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
3. odprodej pozemků parc. č. st. 1966 zast. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. st. 1967 zast. pl. o 
výměře 2 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Marii Janišové za kupní cenu ve výši 
15 360,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
4. odprodej části pozemku parc. č. st.  57/3 zast. pl. o výměře 244 m2 včetně objektu kůlny a 
pozemku parc. č. 48/7 zahrada o výměře 379 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu 
Alexandru Kunickému za kupní cenu ve výši 636 712,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Zdeňka a Anny Kroutilových o odprodej pozemku parc. č. 1721/48 o 
výměře 98 m2 v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. žádosti společnosti FELIX LINE s. r. o. o odprodej částí pozemků parc. č. 17/5, parc. č.  
19/1 a parc. č. 19/3, vše ost. pl. o celkové výměře 3 500 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti společnosti STAFOS spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. 287 ost. pl. o 
výměře 675 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. žádosti pana Vladimíra Jedličky o odprodej části pozemku parc. č. 735/2 zahrada o 
výměře 450 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 16.3.2004, čís. spis. seznamu 6, bod 53 ve věci výše kupní ceny 
za odprodej pozemku parc. č. 693/3 ost. pl. o výměře 972 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc  společnosti ZOT CZ,  s. r. o. a schválit kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
9. ukládá 
zařadit částku ve výši 3 690 000,- Kč do investičního rozpočtu na rok 2005 dle důvodové 
zprávy bod IV. 8)  
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru investic 
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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 
1. uzavření budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene  dle 
bodu 1, 2, 4, důvodové zprávy  
2. uzavření nájemní smlouvy dle bodu 7 důvodové zprávy 
3. uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  dle bodu 11 důvodové zprávy  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření směnné smlouvy dle bodu 3 důvodové zprávy  
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  pozemků dle bodu 5 důvodové zprávy 
3. uzavření budoucí kupní smlouvy  a  poté reálné kupní smlouvy dle bodu 6, 8, 9 a 10 
důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
doplnit usnesení č. 4  ze dne 19.12.2002 bod 2/1 o text dle bodu č. 12 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Veřejné zakázky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Aquapark Olomouc - 
zhotovení DZS“  dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Bc. Miroslava Petříka podpisem všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Nálevkova 11 Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, s Bortlem Lubomírem  dle důvodové zprávy 
bod 1)   
2. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č. b. 44, s Tóthem Markem dle důvodové 
zprávy bod 2 a)   
3. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 26, s Navarou Richardem dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
4. Skupova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13, s Ing. Frčkou Petrem dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
5. Černá cesta 47, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 2, s Vrbou Jiřím dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Marák Svatopluk, Rožňavská 12, Olomouc 
Sigmundová Dagmar, Erik, Kosmonautů 20, Olomouc 
Okr.řed. policie ČR Olomouc, Černá cesta 9, Olomouc 
Vallová Jana, V. Řezáče 20, Olomouc 
Zlámalová Libuše, Černá cesta 19, Olomouc 
Oláh Vojtěch, Miroslava, Horní nám. 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Tilšar Jiří, Hrnčířská 38, Olomouc 
Raška Jaroslav, P. Přichystala 62, Olomouc 
Trúsiková Petra, U Letiště 10, Olomouc 
Oherová Pavlína, Aleš, Riegrova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Divinová Eva, P. Přichystala 70, Olomouc 
Jankotová Michaela,Jeremenkova 32, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Halouzka Marek, Dana, Černá cesta 27, Olomouc 
Vaško František, Za vodojemem 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 
3. s rozšířením nájemních smluv u vojenských bytů: 
Pravda Jaromír, Na Vozovce 48, Olomouc o manželku Pravdovou Libuši 
Zeman Petr, Rožňavská 8, Olomouc o manželku Zemanovou Janu, syna Zemana Martina a 
snachu Zemanovou Žanetu 
MUDr. Kubík Stanislav, Foersterova 1, Olomouc o manželku Kubíkovou Helenu 
Rigová Anna, Ladova 5, Olomouc, vystavení NS po rozvodu manželství a odstěhování 
bývalého manžela na Rigovou Annu a rozšíření o manžela Rigu Ladislava 
Kvasnička Oldřich, Foersterova 1, Olomouc o manželku Kvasničkovou Jiřinu a syna 
Kvasničku Martina 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s neprodloužením nájemní smlouvy po předchozí výměně bytu: 
Roman a Marcela Balážovi, Foerstrova 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
5.  s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Libuše Martincová, tř.Kosmonautů 12, Olomouc, vel. 1+1 
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Ing. Marek Černý a Martina,Na Vozovce 50, Olomouc, vel. 2+1 
Věra Kunešová, Balbínova 7, Olomouc, vel. 2+kk 
Monika Olčáková, Černá cesta 16, Olomouc, vel. 3+1  
dle důvodové zprávy bod 8)                                    
 
6.  s uzavřením nových nájemních smluv  z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Pavel Václavek, Zikova 11, Olomouc 
Petr Dvorský, Za vodojemem 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9)    
 
7. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt I.P.Pavlova 34,  Olomouc,  Eva Petrušková o dceru Evu Pechancovou 
na byt Skupova 17, Olomouc  Dagmar Kovářová o dceru Ivonu Strakovou 
dle důvodové zprávy bod 10 -1,2) 
 
8. s řešením bytové situace Ing. Zuzany Sedlákové dle varianty b) dle důvodové zprávy bod 
11) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s paní Františkou Širůčkovou dle důvodové zprávy 
 
b) uzavření nájemní smlouvy s panem Gerhardem Kwasniakem dle důvodové zprávy 
 
c) uzavření nájemní smlouvy s paní Ludmilou Studenou dle důvodové zprávy 
 
d) uzavření nájemní smlouvy s manž. Eliškou a Bedřichem Rozsypalovými dle důvodové 
zprávy 
 
e) uzavření nájemní smlouvy s paní Zdenkou Hanzalovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2  
 
2. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 
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3. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 3 str. 2,3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami dle 
upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočet odboru správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
požadavky na rozpočet roku 2004 dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavků  
 
3. schvaluje 
dopad rozpočtového opatření krajského úřadu do rozpočtu SmOl 
 
4. schvaluje 
vykrytí částek dle upraveného bodu V.a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny z odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s provedením rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici  
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy dle důvodové zprávy 
T: 17.8.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
12 Dopady zm ěn DPH u městských a. s. a odbor ů MmOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
13 Příspěvky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvek dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít dohodu na poskytnutí finančního příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Žádost o zm ěnu účelu využití poskytnutého finan čního 

příspěvku z rozpo čtu města v roce 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti Střediska SOS pro vzájemnou pomoc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Park Řepčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
OKR po vykrytí položky zajistit zpracování studie parku v Řepčíně 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. schvaluje 
zařazení položky dle upravené důvodové zprávy části 3) do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. souhlasí 
s vykrytím položky dle upravené důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
5. ukládá 
prověřit vlastnictví pozemků v areálu parku Řepčín k 25.2.1948 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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16 Rozpracovanost projekt ů EU 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti projektu „Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé“ do 
Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské infrastruktury 
CZ2003/05-601.08.06 
 
3. schvaluje 
podání žádosti projektu „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v areálu Prokopa 
Holého“ do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské 
infrastruktury CZ2003/05-601.08.06 
 
4. schvaluje 
podání žádosti projektu „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových sadech“ do 
Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu turistické infrastruktury CZ2003/05-
601.08.07 
 
5. schvaluje 
podání žádosti projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě 
Olomouci“ do 1.kola výzvy Společného regionálního operačního programu 
 
6. schvaluje 
podání žádosti projektu „Areál ekologických aktivit - výukové biocentrum v Horce nad 
Moravou“ do 1.kola výzvy Společného regionálního operačního programu 
 
7. ukládá 
předložit RMO ke schválení závazek konečného příjemce projektů Rozvoj MHD v Olomouci, 
Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Olomouci, Areál ekologických aktivit - 
výukové biocentrum v Horce nad Moravou v případě výběru projektů ke kofinancování ze 
Společného regionálního operačního programu 
T: 7.9.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Projekt rozvoje systému hromadné dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání projektu „Rozvoj systému hromadné dopravy v Olomouci“ do prvního kola výzvy 
SROP 
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3. schvaluje 
uzavření smlouvy o partnerství ve věci předmětného projektu mezi statutárním městem 
Olomouc a DPMO a.s. dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o partnerství za statutární město Olomouc 
T: 17.8.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Hospic Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 ČD nádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženými upravenými návrhy smluv 
 
3. ukládá 
uzavřít předložené smlouvy s ČD 
T: 17.8.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
ihned zajistit všechna opatření související s převodem činnosti IC na nádraží na ČD a.s. 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Záměr váno čních trh ů 2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit úpravy smluvního vztahu ve smyslu důvodové zprávy Radě města Olomouce 
T: 5.10.2004 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
21 Strategie rozvoje cyklodopravy a Evropský týden mo bility  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně informace o plnění Strategického plánu a rozvoje 
cyklistické dopravy města Olomouce 
 
2. schvaluje 
zapojení statutárního města Olomouce do Evropského dne bez aut 
 
3. ukládá 
podepsat Chartu 2004 (Evropský den bez aut/Evropský týden mobility) za statutárního město 
Olomouc 
T: 17.8.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu připravit a zorganizovat  „Evropský den bez 
aut/Evropský týden mobility“ ve smyslu upraveného návrhu programu dle důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
22 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Cyklistická stezka - propojení Čechových sad ů a ul. Wellnerovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce podepsat smlouvu s Olomouckým krajem 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
24 Rekonstrukce objektu Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provedení obvodového pláště dle původního návrhu projektanta (viz bod A důvodové zprávy) 
 
3. schvaluje 
provádění ošetřování a čištění fasády pomocí systémové kolejnice dle bodu B2 důvodové 
zprávy 
 
4. souhlasí 
s realizací víceprací dle bodu C dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
25 Plnění plánu investic r. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh na způsob zadání a provedení personálního auditu na MmOl 
T: 17.8.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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27 Organiza ční záležitosti - projekty EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh motivačního systému dle části B důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat podle zásad uvedených v části B a C důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
pana Františka Procházky o odklad splátek na tři měsíce u úvěru č. 02/839 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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30 Názvy ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy 
 
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 Rozpracování usnesení z 11. zasedání ZMO, konaného  dne 

29.6.2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 2, části 6 usnesení ZMO z 29.6.2004 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek: 
- zpracovat návrh podmínek výběrového řízení na odprodej objektu Ostružnická 8 - Ztracená 
5 dle důvodové zprávy bod 22.  
T: 17.8.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
2. ukládá 
k bodu 6, části 3 usnesení ZMO z 29.6.2004 – Mikroregion Olomoucko: 
-předložit aktualizaci Strategického plánu ke schválení 
T: 30.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 7, části 5 usnesení ZMO z 29.6.2004 -  Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ: 
- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XII ÚPnSÚ 
Olomouc v rozsahu upravené přílohy usnesení 
T: 30.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO z 29.6.2004 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - 
žádost o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce: 
- ihned informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru školství 
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5. ukládá 
k podnětům z diskuse z 11. ZMO 29.6.2004: 
- projednat s f. Merit Group a.s. záležitost, týkající se instalace zábran na parkovišti při ul. 
Březinově a informaci podat RMO a  písemně odpovědět Ing.  Zbyňku Krejčímu  
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
32 Petice - dopravní řešení v Olomouci - Holici  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 17.8.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Petice - K Sídlišti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 17.8.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Petice - Za Vodojemem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 17.8.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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35 Lavi čky v p říměstském lese Svatý Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
do soupisu nekrytých požadavků částku dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
- s vykrytím částky ve výši 51.408,- Kč z rozpočtu města  
- s výrobou a osazením 12 ks laviček prostřednictvím Správy lesů města Olomouce  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


