
 
USNESENÍ 

 

z 49. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5.10.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu  5.10.2004 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 33 část 1 usnesení RMO ze dne 7.9.2004, týkající se prodeje domů - mandátní 
smlouvy 
- bod 51 část 1 usnesení RMO ze dne 7.9.2004, týkající se zájmu města Olomouce o nabytí 
pozemků dle nabídky Ministerstva obrany ČR 
 
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. 938/1 ostatní plocha o výměře 6,5 
m2 v k. ú. Nová Ulice předem určeným zájemcům paní Heleně Smutné a panu Alekbaru 
Iljasovovi dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění výpůjčky nebytového prostoru o výměře 286 m2 v objektu bývalého kina Jiskra, 
který se nachází v areálu ZŠ Olomouc Řepčín na pozemku parc. č. st. 110/2 zast. pl. v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci Moravskému divadlu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění výpůjčky nebytových prostor o výměře 341,10 m2 + 10,92 m2 nacházejících se 
v objektu č.p. 888 na pozemku parc. č. st. 789 zast. pl. a pozemku parc. č. st. 789 zast. pl. o 
výměře 515 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Žižkovo nám. 3) předem 
určenému zájemci Mateřské škole Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvkové organizaci dle 
důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění výpůjčky nebytových prostor o výměře 269 m2 nacházejících se v objektu č.p. 
218 na pozemku parc. č. st. 252 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc (Na Trati 82) 
předem určenému zájemci Základní škole Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvkové 
organizaci dle důvodové zprávy bod I. 4)  
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5. zveřejnění výpůjčky nebytových prostor o výměře 421 m2 nacházejících se v objektu na 
pozemku parc. č. st. 1048 zast.  pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Tererovo 3) předem 
určenému zájemci Základní škole Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvkové organizaci dle 
důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu I.P.Pavlova č.o. 62 předem určenému 
zájemci Czech On Line, a.s. na dobu určitou 5 let za nájemné 13.200,- Kč/rok dle důvodové 
zprávy bod I. 7)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha o výměře  2425 m2  
v k. ú. Hejčín předem určenému zájemci společnosti ZAPA beton a. s. dle důvodové zprávy 
bod I. 8)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 125/1 ost. pl. o výměře 54 m2 a 
části pozemku parc. č. 125/2 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Lazce předem určenému 
zájemci paní Mileně Smékalové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 125/2 zahrada o výměře 76 m2 v k. 
ú. Lazce předem určenému zájemci paní Janě Pavlíkové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 10)  
 
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonních kabelů a trubek 
PE na pozemcích parc.č. 1674/2 orná půda o výměře 768 m2, parc.č. 1672/3 orná půda o 
výměře 1 655 m2 a parc.č. 1963/1 ost.pl. o výměře 27 657 m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za podmínky 
odboru investic a za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace na pozemcích  
parc.č. 1102/7 ost. pl. o výměře 10 983 m2, parc. č. 1170/20 orná půda o  výměře 5 759 m2 
a parc. č. 1127 ost. pl. o výměře 2 938 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Aral ČR, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
12. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 830 m2  v k. ú. Nová Ulice 
předem určeným zájemcům podílovým spoluvlastníkům garáží  Dvořákova 9 za kupní cenu 
dle znaleckého posudku a za podmínky úhrady nájemného ve výši 15,- Kč/m2/rok, a to za 
dva roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
13. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění, provozování, udržování a 
opravování závěsů trolejového vedení na objektu  č.p. 484 na pozemku parc. č. st. 107 zast. 
pl. o výměře 772 m2, objektu č.p. 316 na  pozemku parc. č. st. 296 zast. pl. o výměře 241 
m2, objektu č.p. 292 na pozemku parc. č. st. 134 o výměře 228 m2 a objektu č.p. 856 na 
pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. o výměře 653m2, vše v k.ú. Olomouc-město ve prospěch 
Dopravního podniku města Olomouce, a. s. dle důvodové  zprávy bod II. A) 10)  
 
14. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího  právo průchodu a průjezdu přes 
pozemky parc. č. 51/7 ost. pl. o výměře 1 733 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch 
vlastníka jednotky č. 736/1 s podílem id. 20007/39915 v objektu č. p. 736 nacházející se na 
pozemku parc. č. st. 1046/2 zast. pl. o výměře 764 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přeložky sdělovacích 
kabelů na pozemku parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře 7 305m2 v k. ú. Hodolany ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
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16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1045/31 zahrada o výměře 89 m2 v k.ú. Černovír, 
obec Olomouc panu Tomáši Nohejlovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
17. 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. 2 důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání vodovodní 
přípojky - potrubí DN 150 mm a umístění a užívání (včetně práva chůze a jízdy) komunikace 
vedoucí k centrálnímu skladu na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch každého vlastníka oprávněných pozemků 
parc. č. 1846/26 o výměře 5 747 m2, parc. č. 1846/27 o výměře 5 662 m2, parc. č. 1846/28 o 
výměře 5 440 m2, parc. č. 1846/29 o výměře 2 756 m2, parc. č. 1846/30 o výměře 2 724 m2, 
parc. č. 1846/31 o výměře 5 736 m2, parc. č 1846/32 o výměře 5 536 m2, parc. č. 1846/33 o 
výměře 5 171 m2, parc. č. 1846/34 o výměře 4 313 m2, parc. č. 1846/35 o výměře 940 m2, 
parc. č. 1846/36 o výměře 10 145 m2, parc. č. 1846/37 o výměře 821 m2, parc. č. 1846/38 o 
výměře 1 224 m2, parc. č 1846/39 o výměře 5 091 m2, parc. č 1846/40 o výměře 1 284 m2, 
parc. č. 1846/41 o výměře 18 572 m2, parc. č. 1846/42 o výměře 8 282 m2, parc. č. 1846/43 
o výměře 4 562 m2, parc. č. 1846/44 o výměře 9 417 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc a  ve prospěch každého vlastníka centrálního skladu za podmínky 
vybudování odvodnění vozovky silnice I/55, a to v celé délce p.č. 1916/23 a p.č. 1916/24 
před realizací vodovodní přípojky a komunikací vedoucích k centrálnímu skladu 
(umožňujících vjezd a výjezd na veřejnou komunikaci) za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
19. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch každého vlastníka oprávněných pozemků parc.č. 
1846/26 o výměře 5 747 m2, parc.č. 1846/27 o výměře 5 662 m2, parc.č. 1846/28 o výměře 
5 440 m2, parc.č. 1846/29 o výměře 2 756 m2, parc.č. 1846/30 o výměře 2 724 m2, parc.č. 
1846/31 o výměře 5 736 m2, parc.č 1846/32 o výměře 5 536 m2, parc.č. 1846/33 o výměře 5 
171 m2, parc.č. 1846/34 o výměře 4 313 m2, parc.č. 1846/35 o výměře 940 m2, parc.č. 
1846/36 o výměře 10 145 m2, parc.č. 1846/37 o výměře 821 m2, parc. č. 1846/38 o výměře 
1 224 m2, parc.č 1846/39 o výměře 5 091 m2, parc.č 1846/40 o výměře 1 284 m2, parc.č. 
1846/41 o výměře 18 572 m2, parc.č. 1846/42 o výměře 8 282 m2, parc.č. 1846/43 o výměře 
4 562 m2, parc.č. 1846/44 o výměře 9 417 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc a ve prospěch každého vlastníka centrálního skladu za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 3)    
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu štítové zdi objektu čp. 975 - Hodolanského divadla a 
plotu předem určenému zájemci panu Janu Grézlovi a paní Sylvě Grézlové - HARYSERVIS 
II. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti AquaTech Group   s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 631/2 
ostatní plocha o výměře   1 m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
2. Sportovního fotbalového klubu Nedvězí o vypovězení nájemní smlouvy na část pozemku 
parc. č. 380/3 ostatní plocha o výměře 13 m2  v k. ú. Nedvězí uzavřené s panem 
Stanislavem Šipkou dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
3. pana Ing. Josefa Sorbiho o úplatný pronájem pozemku parc.č. 86/1 ost. pl. o výměře 1 
510 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod II. A) 6)  
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4. manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 2115 
ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
5. pana Michala Bejdáka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 3 
000  m2  v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
6. společnosti K-stav stavební a. s.  o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 460/11 ost. 
pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
7. společnosti A.R.T. 247 s. r. o. o úplatný pronájem plochy o výměře 19,25 m2 za účelem 
umístění reklamy na budově č.p. 432 na pozemku parc. č. st. 373 zast. pl. v k.ú. Olomouc-
město, tř. Svobody 33 s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
3. souhlasí 
1. s rozšířením subjektu na straně nájemce a schvaluje zveřejnění úplatného  pronájmu NP 
Rožňavská 18 předem určenému zájemci Ing. Josefu Španerovi dle důvodové zprávy bod I. 
6)   
 
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o  umístění komunikačního zařízení na střeše objektu Dolní 
náměstí 38 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod II. B) 
1)  
 
3. se snížením sazby nájemného na 10,-Kč/m2/rok od 1.8.2004 v NP Kateřinská 10 včetně 
schodiště dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
4. nesouhlasí 
s pronájmem společných prostor v přízemí domu Rožňavská č.o. 18 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 3)  
 
5. revokuje 
1. část svého usnesení ze dne 20. 7. 2004, bod programu 2, bod IV. 8 ve věci schválení 
smlouvy 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. 1)  
 
2. usnesení RMO ze dne 7.9.2004, bod programu 2 bod II. A) 53) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání vodovodní přípojky 
- potrubí DN 150 mm a umístění a užívání komunikace vedoucí k centrálnímu skladu  na 
pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch vlastníka oprávněných pozemků parc. č. 1846/26 o výměře 5 747 m2, 
parc. č. 1846/27 o výměře 5 662 m2, parc. č. 1846/28 o výměře 5 440 m2, parc. č. 1846/29 o 
výměře 2 756 m2, parc. č. 1846/30 o výměře 2 724 m2, parc. č. 1846/31 o výměře 5 736 m2, 
parc. č 1846/32 o výměře 5 536 m2, parc. č. 1846/33 o výměře 5 171 m2, parc. č. 1846/34 o 
výměře 4 313 m2, parc. č. 1846/35 o výměře 940 m2, parc. č. 1846/36 o výměře 10 145 m2, 
parc. č. 1846/37 o výměře 821 m2, parc. č. 1846/38 o výměře 1 224 m2, parc. č 1846/39 o 
výměře 5 091 m2, parc. č 1846/40 o výměře 1 284 m2, parc. č. 1846/41 o výměře 18 572 
m2, parc. č. 1846/42 o výměře 8 282 m2, parc. č. 1846/43 o výměře 4 562 m2, parc. č. 
1846/44 o výměře 9 417 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a  
ve prospěch vlastníka centrálního skladu za podmínky vybudování odvodnění vozovky 
silnice I/55, a to v celé délce p.č. 1916/23 a p.č. 1916/24 před realizací vodovodní přípojky a 
komunikací vedoucích k centrálnímu skladu (umožňujících vjezd a výjezd na veřejnou 
komunikaci) za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod IV. 2)   



 5 

3. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2004, bod programu 2 bod II. A) 55) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky dešťové kanalizace 
na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch vlastníka oprávněných pozemků parc.č. 1846/26 o výměře 5 747 m2, 
parc.č. 1846/27 o výměře 5 662 m2, parc.č. 1846/28 o výměře 5 440 m2, parc.č. 1846/29 o 
výměře 2 756 m2, parc.č. 1846/30 o výměře 2 724 m2, parc.č. 1846/31 o výměře 5 736 m2, 
parc.č 1846/32 o výměře 5 536 m2, parc.č. 1846/33 o výměře 5 171 m2, parc.č. 1846/34 o 
výměře 4 313 m2, parc.č. 1846/35 o výměře 940 m2, parc.č. 1846/36 o výměře 10 145 m2, 
parc.č. 1846/37 o výměře 821 m2, parc. č. 1846/38 o výměře 1 224 m2, parc.č 1846/39 o 
výměře 5 091 m2, parc.č 1846/40 o výměře 1 284 m2, parc.č. 1846/41 o výměře 18 572 m2, 
parc.č. 1846/42 o výměře 8 282 m2, parc.č. 1846/43 o výměře 4 562 m2, parc.č. 1846/44 o 
výměře 9 417 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a ve 
prospěch vlastníka centrálního skladu za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části  pozemku parc. č. 470/3 ost. pl. o výměře  13 m2 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc panu Miloši Brücknerovi za kupní cenu ve výši 9 290,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 5)   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 211 ost. pl. o výměře 103 m2 v k.ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc panu Aleši Sedlákovi za kupní cenu ve výši 39 449,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 6)   
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Olomouc - město 
MUDr. Zdence Werner, Mgr. Silvii Sabrině Werner a Ivě Sofii Werner za kupní cenu ve výši 
10 962,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 778/1 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc paní Janě Vodičkové za kupní cenu ve výši 10 444,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 8)    
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Ing. Josefa Sorbiho o odprodej pozemku parc.č. 86/1 ost. pl. o výměře 1 510 
m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
2. žádosti manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o odprodej části pozemku parc. č. 2115 ost. 
pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
3. žádosti pana Michala Bejdáka o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 3 
000  m2  v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
4. žádosti manželů Dimitrise a Marcely Chadzikasovým o odprodej částí pozemku parc. č. 
5/8 ost. pl. o výměře 4 m2 + 4 m2 k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 1)  
 
5. žádosti manželů Jana a Dagmary Piskořových o odprodej části pozemku parc.č. 440/1 
ost. pl. o výměře 40 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
6. žádosti společnosti DELTA ARMY, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 95/27 ost. pl. o 
výměře 1 619 m2 a parc. č. 95/28 ost. pl. o výměře 976 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)  
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7. žádosti paní Jany Vodičkové o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 778/1 ost. pl. o 
výměře  12 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 8)    
 
8. žádosti společnosti K-stav stavební a. s.  o odprodej části pozemku parc. č. 460/11 ost. pl. 
o výměře 280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou ke dni 31. 12. 2004  nájemní smlouvu čj. MAJ-PR-
NS/19/2004/M se společností Pozemní stavby Olomouc, a. s.  na pozemek  parc. č. 164/4 
ostatní plocha  o výměře  2425 m2  v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod I. 8)   
T: leden 2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. ukládá 
zástupci rady v představenstvu Správy nemovitostí Olomouc a.s. PhDr. Marcele Hanákové 
převzít objekt prodejny potravin v Nedvězí do správy dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
T: 7.12.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
10. ukládá 
náměstkovi primátora Bc. Miroslavu Petříkovi svolat jednání ve věci žádosti Ligy na ochranu 
zvířat ČR za účasti Mgr. VLáčilové, OŽP dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
T: 19.10.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Návrh prodeje ZŠ Na Hrad ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje domu Na Hradě 5, a to budovy č.p. 245 s pozemkem parc. č. st. 654 
zast. pl. o výměře 1 200 m2 a pozemku parc. č. 185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, předem určenému zájemci Univerzitě Palackého v Olomouci. 
 
2. ukládá 
informovat vedení UP o rozhodnutí RMO ve věci zveřejnění odprodeje domu Na Hradě 5 
T: 19.10.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Dodatek č. 29 ke smlouv ě se spole čností OLTERM & TD 

Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 29 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 29 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
T: 19.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
převzít objekty kotelen PS Jílová, č.p. 282 na pozemku parc.č. 1658 v k.ú. Nová Ulice, HS 
Heyrovského, bez č.p. na pozemku parc.č. 518 v k.ú. Povel, HS Čajkovského, č.p. 65 na 
pozemku parc.č. 49 v k.ú. Nová Ulice a  PS V Hlinkách, č.p. 930 na pozemku parc.č. 1250/1 
v k.ú. Nová Ulice, od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. do správy odboru správy 
Magistrátu města Olomouce 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru správy 
 
5. ukládá 
předložit RMO ke schválení dohody o výkonu práva věcného břemene užívání části objektů 
kotelen PS Jílová, č.p. 282 na pozemku parc.č. 1658 v k.ú. Nová Ulice, HS Heyrovského, 
bez č.p. na pozemku parc.č. 518 v k.ú. Povel, HS Čajkovského, č.p. 65 na pozemku parc.č. 
49 v k.ú. Nová Ulice a  PS V Hlinkách, č.p. 930 na pozemku parc.č. 1250/1 v k.ú. Nová Ulice, 
se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru správy 
 
6. ukládá 
informovat RMO o vyčlenění objektu kotelny Kmochova ze správy a.s.Olterm za účelem 
zázemí parku Malého prince 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
5 Veřejná zakázka 57-04  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. přiděluje 
veřejnou zakázku referenční číslo 57-04 s názvem „Aquapark Olomouc - zhotovení DZS“  
Sdružení Aquapark Olomouc složenému z uchazečů  Stavoprojekt Olomouc a. s. a  
CENTROPROJEKT a. s. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
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6 Vícepráce - metodika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup zadávání víceprací dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit dodržování schváleného postupu při zadávání víceprací do  2 mil. Kč bez DPH dle 
důvodové zprávy 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
7 Zimní stadion - zásady smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravené zásady Smlouvy o nájmu, správě a provozování zimního stadionu 
 
3. ukládá 
zapracovat zásady dle upravené důvodové zprávy do Smlouvy o nájmu, správě a 
provozování zimního stadionu 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvu o nájmu, správě a provozování zimního stadionu 
T: 19.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. souhlasí 
s rozsahem bruslení pro veřejnost a pro školy včetně ceníku na sezónu 2004/2005 dle 
důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s uzavřením dlouhodobých pronájmů uvedených v důvodové zprávě  
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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8 Odpisy majetku p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr finančního krytí odpisů příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy a přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky 6.346.511,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
odboru školství předložit Radě města Olomouce návrh na výši odvodů do rozpočtu 
zřizovatele 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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10 Převod nemovitého majetku - revokace usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení ze dne 7.9.2004, bod 20 - „Převod nemovitého majetku - Žilinská 26, Olomouc“ 
 
3. schvaluje 
převod nemovitého majetku ze správy odboru školství do správy SNO, a.s. dle důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
zástupci Rady města Olomouce v představenstvu Správy nemovitostí Olomouc, a.s., PhDr. 
Marcele Hanákové, převzít nemovitý majetek dle důvodové zprávy do správy SNO, a.s. od 
1.11.2004 
T: 2.11.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
11 Rozšíření stavební akce „Obnova fasády a vým ěna oken na 

objektu Základní školy Olomouc, Mozartova 48“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozšíření stavební akce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat o přijatém usnesení odbor investic 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
 
12 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      
a) na 2 roky s nájemci: 
Štefaníková Břetislava, Terrerovo nám.2, Olomouc 
Szkanderová Lydie, Dolní nám. 6, Olomouc 
Růžičková Hana, Dolní náměstí 2, Olomouc 
Fakultní nemocnice Olomouc, Školní 1, Olomouc 
Koutná Eva, Kuba Zdeněk, Sladkovského 1E, Olomouc 
Vláčilová Irena, Sladkovského 1E, Olomouc 
Mikulka Michal, Topolová 9, Olomouc 
Psík Pavel, Topolová 1, Olomouc 
Knitlová Miluše, Topolová 6, Olomouc 
Jendřiščík Petr, Topolová 9, Olomouc 
Skládek Ervín, Jaroslav, Jiráskova 10, Olomouc 
Vlčková Vladimíra, Jiráskova 10A, Olomouc  
JUDr. Holubec Jaroslav, Masarykova 19, Olomouc 
JUDr. Bognár Ladislav, Masarykova 54, Olomouc 
Machala Petr, Jitka, Tř. Svornosti 14, Olomouc 
Machátová Simona, U Letiště 10, Olomouc 
Straka Petr, Foersterova 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
      
b) na 1 rok s nájemci: 
Bernatík Mojmír, Topolová 2, Olomouc 
Chmelař Václav, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 b)  
    
c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Kudláčová Šárka, Karel, P. Přichystala 70, Olomouc 
Portyš Karel, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 
Gazdík Jan, Balážová Anastázie, Černá cesta 17, Olomouc 
Kašpárek Jiří, P.Přichystala 70, Olomouc 
Polej Martin, Balbínova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c,  
 
3. s přechodem nájmu po úmrtí nájemce pí. Vilemíny Müllerové, Vojanova 4, Olomouc na 
Evu Vingrálkovou a Ing. Vladimíra Vingrálka. 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
4. s rozšířením nájemních smluv (z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví): 
Dana Hlásná, Skupova 5, Olomouc o Josefa Garnáta 
Ludmila Závodná, Jeremenkova 30, Olomouc o Libora Závodného 
Josef Kroupa, Skupova 7, Olomouc o Miroslavu Kroupovou a Věru Kroupovou 
Pavla Sobotková, Skupova 15, Olomouc o Lucii Barbapostolosovou 
Irena Galiová, Foersterova 15, Olomouc o Ilonu Bartů 
Vlasta Hrubá, Družební 11, Olomouc o Marka Hrubého 
Anna Šromová, Skupova 1, Olomouc o Ivana Šroma 
dle důvodové zprávy bod 4 a-g) 
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5. s prodloužením nájemních smluv po výměně bytu:  
a) na 2 roky s nájemci: 
Kozáková Marta, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
Ries Artur, Ivana, Pekařská 11/13, Olomouc 
Nováková Naděžda, Dolní náměstí 30, Olomouc 
Doležel Petr, Synkova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a) 
      
b) na 1 rok s nájemcem: 
Baroch Bohumil a Jitka, Skupova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bor 5 b) 
 
5. s neprodloužením nájemní smlouvy po výměně bytu s nájemcem: 
Kučková Ilona, Černá cesta 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7.9.2004, bod 4, část 2, odst. 19 
 
4. ukládá 
předložit návrh řešení bytu v domě Nálevkova 11 
T: 19.10.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
13 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s paní Olgou Fabiánovou, dle důvodové zprávy 
b) uzavření nájemní smlouvy s panem Miroslavem Dosedělem, dle důvodové zprávy 
c) uzavření nájemní smlouvy s paní Jarmilou Hartmanovou, dle důvodové zprávy 
d) uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Pospíšilem, dle důvodové zprávy 
e) uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Rozsypalem a s paní Marií Rafajovou, dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2 
 
2. schvaluje 
odklad splátek paní Renatě Natherové, bytem Slovenská 3, dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 
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3. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 4 str. 2, 3 
 
5. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5 str. 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
15 Prodej dom ů - návrh postupu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem dle důvodové zprávy str. 1, 2 
 
3. ukládá 
odboru prodeje  domů zahájit realizaci  přípravy podkladů pro prodej domů  dle důvodové 
zprávy str. 1, 2 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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17 Soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
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 
 
 
18 ZOO - povolení p řevodu mezi fondy organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převodem částky 1.860.408,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové 
organizace na „Tropický pavilon“ 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
19 Zařazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku v souladu se schválenými Pravidly 
T: 19.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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20 Design manuál m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
na základě výsledku výběrového řízení zpracovatele design manuálu SmOl firmu AdMark 
 
3. ukládá 
vyzvat firmu AdMark k rozpracování předloženého návrhu dle diskuze v RMO 
T: 2.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
21 Informa ční a orienta ční systém - zadávací podmínky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání studie a požadavky pro uchazeče dle bodu 1,2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zajistit zpracování studie Informačního a orientačního systému města Olomouce 
T: únor 2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
22 Interreg III. - cestovní ruch  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast města Olomouce v projektu  
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3. ukládá 
koordinátorovi AVEC zajistit administrativní náležitosti spojené s účastí města v projektu 
T: leden 2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
23 Publikace o Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořadí výběrového řízení na vydání publikace Olomouc dle návrhu pracovní skupiny 
 
3. schvaluje 
složení redakční rady  a další postup dle předložené důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje 
ZMO poskytnutí příspěvku na zhotovení publikace Olomouc nakladatelství Fontána Olomouc 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
24 Financování aquaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO podmínky otevřených řízení dle závěru důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
25 Koncepce rozvoje bydlení III  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zorganizovat pracovní seminář na téma „Koncepce rozvoje bydlení“ v lednu 2005 
T: 7.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Plavecký stadion - koncepce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje zahájit přípravu investiční akce 
„Parkoviště u plaveckého stadionu“ v rozsahu nulté etapy harmonogramu 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
projednat majetkoprávní záležitosti související s přípravou 1. etapy harmonogramu 
T: 23.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
Olterm&TD, a.s. k zajištění přípravy investiční akce „Rekonstrukce technologie úpravy vody“ 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Zimní stadion - studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání studie dle bodu 2. upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zadat zpracování studie dle bodu 3. upravené důvodové zprávy a předložit k projednání 
RMO 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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28 Dolní nám ěstí - pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupinu pro vyhodnocení zpracovaných studií dle bodu 2. upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Spolupráce s ČD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky 490.000,-Kč bez DPH na zpracování variantní studie dle bodu 3 
důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
deklarovat postoj statutárního města Olomouc ve znění dopisu dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy 
T: 19.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
OKR po vykrytí položky pořídit variantní studii „Řešení křížení Severního spoje s železniční 
tratí Olomouc - Šternberk“ 
T: březen 2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Hřišt ě Balbínova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání studie dětského hřiště a cyklostezky v lokalitě Balbínova 
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3. ukládá 
pořídit studii dětského hřiště a cyklostezky v lokalitě Balbínova dle schváleného zadání 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Parkovišt ě Balbínova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
realizaci parkoviště dle varianty č. I. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Smlouva s Oltermem  - návrh dodatku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
33 Program obnovy venkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dohody dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí s rozšířenou 
působností o zajišťování Programu obnovy venkova ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje 
T: 19.10.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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34 Městská policie Olomouc - organiza ční změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Plán m ěstské hromadné dopravy a podnikatelských aktivit na  

rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu 
- Plán městské hromadné dopravy a podnikatelských aktivit na rok 2005  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
37 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření  
A) dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce 
B) dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
38 Smlouva o poskytnutí p říspěvku pro SDH  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 21

 
2. schvaluje 
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
smlouvu o poskytnutí příspěvku dle přílohy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Malé projekty + dodatek  
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 
 
 
40 DPH u městských akciových spole čností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
41 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
variantu č.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
42 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Pécs  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu ze zahraniční služební cesty 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 

Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
 
 
43 Zpráva ze zahrani ční služební cesty do Nördlingenu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zprávou ze zahraniční služební cesty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
44 Žádost Spole čenství vlastník ů jednotek, Šantova 2  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
45 Povolení vjezdu do PZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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46 Rozpracování usnesení z 12. zasedání ZMO, konaného dne 

21.9.2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 1, části 3 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh na úpravu Jednacího řádu ZMO: 
- zpracovat a  rozeslat členům ZMO úplné znění Jednacího řádu ZMO (T: nejbližší zasedání 
ZMO) 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 8, části 94 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Prodej domů: 
- předložit zprávu o řešení záležitosti paní Sedláčkové, týkající se požadavku na realizaci 
pevného nájezdu - rampy u domu Topolová 7, na nejbližším zasedání ZMO 
T: 23.11.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Aquapark - smlouva o spolupráci při výstavbě 
infrastruktury:  
- náměstku primátora ing. Jaromíru Czmerovi podepsat upravenou smlouvu o spolupráci při 
výstavbě infrastruktury dle upravené důvodové zprávy  
T: 19.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 10, části 4a) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č.VIII/B ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO,dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a odboru strategického rozvoje Krajskému úřadu Olomouckého kraje (T: 
14.12.2004) 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 10, části 4b) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu 
změny VIII/B ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy (T: 14.12.2004) 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu 11, části 4a) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje 
kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T. 14.12.2004) 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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7. ukládá 
k bodu 11, části 4b) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu 
změny č. XI/B ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy (T: 14.12.2004) 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
8. ukládá 
k bodu 11, části 4c) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. XI/B a předložit ji ke 
schválení ZMO (T: 14.12.2004) 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
9. ukládá 
k bodu 12, části 2 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh zadání změny č. XII/8 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- uspořádat pro zastupitele pracovní seminář na téma dopravně inženýrských studií v 
předmětné lokalitě zpracovaných Ing. Staňkem a Ing. Kotkem v termínu do konce října 2004 
T: 2.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu OKR zahájit pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc v rámci souboru změn 
pořizovaných v pravidelných intervalech na zasedání ZMO ve čtvrtém čtvrtletí v roce (T: 
prosinec 2004) 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
11. ukládá 
k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Pojmenování ulice: 
- informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice (T: ihned) 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
12. ukládá 
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 21.9.2004 - 17 Oprávnění ke zmocnění ředitelů škol - 
příspěvkových organizací a oprávnění k podpisu smluv: 
- ihned podepsat a předat zmocnění ředitelům škol - příspěvkových organizací uvedených v 
bodu 2 usnesení - tj.: 
(Mateřská škola Olomouc, Dělnická 17 B 
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
Mateřská škola Olomouc, Lužická 7 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
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Základní škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Gorkého 39 
Základní škola Olomouc, Holečkova 10 
Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
Základní škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1) 
T: 19.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
13. pověřuje 
k bodu 17, části 4 usnesení ZMO z 21.9.2004 - 17 Oprávnění ke zmocnění ředitelů škol - 
příspěvkových organizací a oprávnění k podpisu smluv: 
- Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, podpisem smluv o bezúplatném nabytí 
movitého majetku z FKSP a převzetí pohledávek nesplacených zůstatků půjček  z FKSP 
zaměstnanců níže uvedených škol - příspěvkových organizací   
Základní škola Olomouc, Na Hradě 5 
Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37 
T: 19.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
14. ukládá 
k bodu 17, části 5 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Oprávnění ke zmocnění ředitelů škol - 
příspěvkových organizací a oprávnění k podpisu smluv: 
- informovat o přijatém usnesení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (T: 
ihned) 
T: 19.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
15. zmocňuje 
k bodu 19, části 4 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Hlasové sirény: 
- tajemníka Bc. Jana Večeře k jednání s RAL MOTOCOM, s.r.o. o přistoupení na dohodu o 
narovnání ve věci akce „Varovný a informační města a okresu Olomouc“, vedoucí k ukončení 
soudního sporu a současně zmocňuje tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu dohody o 
narovnání dle přílohy důvodové zprávy 
T: 19.10.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
16. ukládá 
k bodu 22, části 1 usnesení ZMO z 21.9.2004 - Různé - diskusní vystoupení: 
- prověřit podání pana Otty Neumanna ve věci znečištění rybníčku v prostoru Klášterní 
Hradisko - překladiště hlavního nádraží ČD - sídliště Černá cesta, přednesené na zasedání 
zastupitelstva a  o výsledku informovat nejbližší ZMO a p. Neumanna 
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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17. ukládá 
k podnětu z diskuse z 12. ZMO 21.9.2004: 
- prověřit a písemně reagovat na podnět člena zastupitelstva ing. Jana Látala k bodu 
programu ZMO „Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc“, týkající se  nevzhledné skládky 
materiálu firmy Horstav v lokalitě č. 14 - Hodolany, ulice Tovární (u Zory), výroba  
T: 19.10.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
47 ISPA  I. - dodatek č. 1 ke smlouv ě o realizaci projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
po projednání v RMO s uzavřením dodatku č. 1  
 
3. pověřuje 
primátora města Olomouce podepsáním dodatku č. 1 
T: 19.10.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
48 Přístavba hotelu V Ráji  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
posunutí termínu vyúčtování dotace z rozpočtu města do 1.6.2005 
 
3. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
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49 Různé - dopis KM Č Černovír  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat KMČ v intencích důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


