
 
USNESENÍ 

 

z 51. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2.11.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 2.11.2004 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 53 část 2 usnesení RMO ze dne 17.8.2004, týkající se zprávy ze zahraniční služební 
cesty do Itálie 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Návrh rozpo čtu r. 2005 - 1. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2005, se splatností 1 rok, u Komerční 
banky, a. s. 
 
3. jmenuje 
pracovní skupinu k projednání návrhu rozpočtu SmOl na r. 2005 v oblasti provozních výdajů 
včetně rámce finančních prostředků ve složení: Večeř, Novotný, Petřík, Pokorný 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle upravené důvodové zprávy  
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle upravené důvodové zprávy  
 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
4 Městská policie Olomouc - žádost o za řazení do soupisu 

nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
2. schvaluje 
zařazení navýšení mzdových prostředků do soupisu nekrytých požadavků 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit RMO stanovisko k návrhu MPO 
T: 30.11.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
A) zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků a jejího vykrytí z rozpočtových rezerv 
B) zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
6 Zařazení do soupisu nekrytých požadavk ů - MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zařazením částky na dokrytí mzdových prostředků do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
předložit RMO stanovisko k návrhu MDO 
T: 30.11.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 
v k. ú.  Hodolany předem určenému zájemci paní Růženě Ulmanové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy od I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.   566/7 orná půda o výměře 500 m2 
v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Janu Richterovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře  15 m2 v 
k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci paní Evě Jirsové dle důvodové zprávy bod 
II. A) 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č  831/1 orná půda o výměře 100 m2 
v. ú. Nová Ulice předem určeným zájemcům manželům Izidorovi a Heleně Bangovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 752 ost. pl. o výměře 88 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce předem určenému zájemci panu Tomáši Řezníčkovi dle důvodové 
zprávy bod II. A) 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/18 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. 
ú. Hejčín předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a Haně Bubeníkovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní nám. 38 - 39 m2 předem určenému zájemci 
Klubu českých  turistů - oblast Olomoucký kraj dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 536/1 ost. 
pl. o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc (lokalita Schweitzerova) dle důvodové 
zprávy bod II. A) 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 536/1 ost. 
pl. o výměře 336 m2, části parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 220 m2 a části parc. č. 
235/23 orná půda o výměře 440 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc předem určenému 
zájemci společnosti STAFOS spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce 
panu Bc. Robertu Fojtovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
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11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 438/50 zahrada o výměře 63 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům Ludmile a Tomáši Zdráhalovým dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Josefu a Hedvice Kudličkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Jaroslavu a Aleně Baldessariovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 138 m2 a části 
pozemku parc. č. 447/1 orná půda  o výměře  137 m2, vše v k. ú. Slavonín manželům Ing. 
Josefu a Marii Vyvlečkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 130/13 orná půda o výměře 2981 m2 a části 
pozemku parc. č. 124/1 trvalý travní porost o výměře 8201 m2 vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti Školagro s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 7699 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín za podmínky, že náklady na 
rekultivaci ponese nájemce dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  1 zahrada o výměře 14 m2  v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti  ČESKÝ TELECOM, a. s.  dle důvodové zprávy bod II. 
A) 10)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 116/18 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc panu Ing. Ivanu Kunertovi dle důvodové zprávy bod II. A) 
11)   
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 644/2 ostatní plocha o výměře 1413 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc Oblastní unii neslyšících Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 
12)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 64000 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc Státní rostlinolékařské správě dle důvodové zprávy bod 
II. A) 14)   
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/2  ostatní plocha o výměře 9 m2   v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc panu Leopoldu Podmolíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 
15)   
 
22. změnu účelu úplatného pronájmu pozemků parc. č. 134/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 108 m2 a pozemku parc. č. 134/1 zahrada o výměře 552 m2 vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ze stávajícího užívání za účelem výstavby RD na užívání pozemku pod 
stavbou RD a užívání zázemí RD a změnu subjektu na straně nájemce ze stávající paní 
Aleny Foukalové na manžele Alena a Martin Dudeškovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ostatní plocha o výměře 6,5 m2 v k. ú. 
Hodolany paní Heleně Smutné a panu Alekbaru Iljasovovi dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 296 ostatní plocha o výměře 1200 m2 v k. ú. 
Neředín Lize na ochranu zvířat České republiky, organizaci Olomouc na dobu neurčitou s 
roční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 100,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
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25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře 96 m2   v k. ú. 
Nová Ulice panu Michalu Daňkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telefonního kabelu  na 
pozemku parc. č. 599 ost. pl. o výměře 11 696 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM,  a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na 
pozemcích parc.č. 5/23 ost. pl. o výměře 7 184 m2 a parc.č. 5/8 ost. pl. o výměře 137 234 
m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ 
TELECOM, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
28. úplatný pronájem pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha o výměře  2425 m2  v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc  společnosti ZAPA beton a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
29. zveřejnění odprodeje objektu bydlení č. p. 71 s pozemkem parc. č. st. 5 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 154 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, obec Dolní Moravice, včetně 
vedlejší stavby - kůlny a studny nacházejících se na pozemku ve vlastnictví společnosti 
PAVLÍK group, s. r. o., parc. č. 606 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, 
obec Dolní Moravice dle důvodové zprávy bod III. 1)    
 
30. zveřejnění odprodeje objektu bydlení č. p. 69 (včetně příslušenství) s pozemkem parc. č. 
st. 6 zast. pl.   a nádvoří o výměře 467 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, obec Dolní 
Moravice dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
31. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 432/38 orná půda o výměře 10 611 m2 v k.ú. 
Skrbeň předem určenému zájemci  Obci Skrbeň dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
32. úplatný pronájem pozemku parc. č. 150/22 orná půda o výměře 939 m2 v k.ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc panu Romanu Dontovi dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 530 m2  v k. ú. Povel, 
obec Olomouc paní Aleně Příhodové dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 393/3 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc manželům Jiřímu a Pavle Vavříkovým dle návrhu OKR dle důvodové zprávy 
bod II. A) 27)  
 
35. úplatný pronájem části pozemku s následným odprodejem, parc. č. 999 ost. pl. o výměře 
19 m2 v k. ú. Hodolany manželům Adamovi a Janě Vašíčkovým za podmínky umístění 
garáže tak, že bude navazovat na stávající řadové garáže dle důvodové zprávy bod II. A) 28)   
 
36. úplatný pronájem štítové zdi objektu čp. 975 -  Hodolanského divadla a plotu panu Janu 
Grézlovi a paní Sylvě Grézlové - HARYSERVIS II. dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti TEPER IMPORT s.r.o.  o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 300/10 
ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. A) 13)  
 
2. manželů Mileny a Zdeňka Vašákovým o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 745 ost. 
pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
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3. společnosti DUO REAL s. r. o. o úplatný pronájem pozemku parc.č. 99/1 ost. pl. o výměře 
2 463 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. manželů Simony a Radka Šilbertových o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1132/1 
ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
3. souhlasí 
1. s odpočtem nákladů vložených do stavebních úprav v NP - Žilinská 26 - 10,75 m2 (1. NP) 
spočívajících v zazdění otvoru a osazení dveří do vstupní chodby ve výši 125.979,98 Kč z 
nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
2. se změnou doby nájmu úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 372 zast. pl. o výměře 
77 m2 v k. ú. Olomouc - město společnosti RK Invest, s. r. o., z doby určité na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
3. s rozšířením účelu nájmu o provozování kosmetiky a masáží v nebytovém prostoru 
Karafiátova 6 za podmínky zajištění změny užívání stavby dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
4. s podnájmem části NP Karafiátova 6 pro Ludmilou Lízalovou a Zdenkou Roučkovou za 
podmínek stanovených v podnájemních smlouvách uzavřených dne 14.10.2004 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)    
 
5. s instalací radiové SHF, s realizací  rozvodů garantovaného internetu, a umístěním antén 
na střechách objektů Zikova 5-17, Rožňavská 1-3, Družební 1-19 se sazbou nájmu 6.500,- 
Kč/ročně za jednu anténu, doba nájmu neurčitá dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
6. s postupem ve věci uzavírání smluv o umístění zařízení k provozování internetu dle 
vyjádření odboru majetkoprávního dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
7. s rozšířením předmětu nájmu o 125,43 m2  v NP Horní náměstí č.o. 21, a o 16,40 m2 v 
NP Horní náměstí č.o. 22, doba nájmu  neurčitá od 1.11.2004, sazba nájmu 190,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
8. s umořením vložených investic ve výši 110.250,- Kč zvýšeným nájmem  na  17.993,- Kč v 
období od 1.11.2004  do 31.5.2005 v NP Náves Svobody 41 dle důvodové zprávy bod II. B) 
7)  
 
9. s ukončením užívání nebytových prostor v domě Kateřinská č.o. 10, Olomouc s Petrem 
Havelkou- kancelář o výměře 31 m2, společností P.M. Proxima, spol. s.r.o. - kancelář o 
výměře 115,30 m2, Imrichem Vršanem - kancelář o výměře 10,60 m2, Františkem 
Kocourkem - kancelář o výměře 115,30 m2, společností POSIPO s.r.o. - kancelář o výměře 
24,40 m2, Petrem Pejzlem - prodejna o výměře 78 m2, Pavlem Spáleným - sklady o výměře 
118,60 m2,  Evou Adrášiovou - šicí dílna, čistírna o výměre 47,90 m2 a vymáhat dlužné 
nájemné z titulu bezdůvodného obohacení dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
10. na náklady nájemce se zadáním vypracování znaleckého posudku na zhodnocení věci s 
vyčíslením nákladů nutných za záchranné práce v NP Dolní náměstí 38 a požaduje předložit 
RMO k odsouhlasení výši částky navržené  k odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod 
II. B) 9)  
 
11. na náklady nájemce se zadáním vypracování znaleckého posudku na zhodnocení věci v 
NP Horní náměstí 21 a  požaduje předložit RMO k odsouhlasení výši částky navržené k 
odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
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12. s úpravou nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. st. 442 zast.  pl. o výměře 83 m2 v 
k.ú. Olomouc-město s paní Marcelou Balášovou dle důvodové  zprávy bod II. A) 24)  
 
13. se změnou doby nájmu  u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. st. 442 zast. pl. o 
výměře 83 m2 v k.ú. Olomouc-město paní Marcele Balášové z doby nájmu neurčité na dobu 
určitou 5 let  dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
14. s prodloužením dílčích termínů k provedení úprav tržiště do 31. 5. 2005 dle důvodové 
zprávy bod IV. 5)    
 
15. se snížením nájemného v nebytových prostorech č. 5, 6 - podchod - přednádražní 
prostor na výši 2 050,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 167 zast. pl. o výměře 139 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce 
panu Janu Mazurovi za kupní cenu ve výši 13 900,- Kč za podmínky zachování vodoteče 
nacházející se po tímto pozemkem a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo přístupu k této vodoteči a její údržby ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 945/7 orná půda o 
výměře 1 340 m2, část parc. č. 906/12 louka o výměře 17 m2 a část parc. č. 930/3 orná půda 
o výměře 60 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc se  společností Praha West Investment k. 
s.  při kupní ceně ve výši 655,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
3. odprodej skladovací haly na části pozemku parc. č. 346/3 a části pozemku parc. č. 346/4 o 
celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín panu Miroslavu Tichému za kupní cenu 
ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)      
 
4. odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice manželům 
Miloslavu a Mgr. Jitce Zdráhalovým a panu MUDr. Miloslavu Zdráhalovi za kupní cenu ve 
výši 62 050,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc.č. 150/22 orná půda o 
výměře 939 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem Romanem Dontem při 
kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 25)   
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o 
výměře 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní Alenou Příhodovou při kupní ceně ve 
výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 26)   
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 393/3 ost. pl. o 
výměře 60 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc s manžely Jiřím a Pavlou Vavříkovými dle 
návrhu OKR a při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 27)   
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku, parc. č. 999 ost. pl. o 
výměře 19 m2 v k. ú. Hodolany s  manžely  Adamem a Janou Vašíčkovými za podmínky 
umístění garáže tak, že bude navazovat na stávající řadové garáže při kupní ceně ve výši 
530,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 28)    
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti DUO REAL s. r. o. o odprodej pozemku parc.č. 99/1 ost. pl. o výměře 
2 463 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)   
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2. žádosti manželů Miroslava a Lenky Turkových o odprodej pozemků parc.č. 2/92 ost. pl. o 
výměře 22 m2 a parc.č. 2/93 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 7)  
 
3. žádosti manželů Miroslava a Martiny Dobrovských o odprodej části pozemku parc. č. 
450/1 zahrada o výměře  400 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 8)  
 
4. žádosti manželů Simony a Radka Šilbertových o odprodej části pozemku parc.č. 1132/1 
ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
5. žádosti paní Aleny Příhodové o odprodej pozemku parc. č. 536/9 ost. pl o výměře 2067 
m2  v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 35 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej částí pozemků parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 360 m2, parc. č. 1721/19 
ost. pl. o výměře 413 m2 a parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 427 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce ČR - Státní rostlinolékařské správě a schválit kupní cenu ve výši 361 750,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
2. část usnesení ZMO ze dne 8. 6. 2004, bod programu 4, bod 16 ve věci   výše kupní ceny 
za odprodej pozemku parc. č. st. 1117 zast. pl. o výměře 1333m2 v k.ú. Olomouc-město 
společnosti Properta s. r. o. a schválit kupní cenu ve výši 1. 952 460,- Kč dle důvodové 
zprávy bod IV. 3)   
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 79 ve věci schválení 
odprodej části pozemku parc. č. (432/1) dle GP parc. č. 432/38 o výměře 10. 611  m2 v k.ú. 
Skrbeň panu Radomíru Spurnému za kupní cenu ve výši 268 246,- Kč dle důvodové zprávy 
bod IV. 4)   
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu uzavřít dohodu o skončení nájmu části pozemku parc. č. 938/1 
ostatní plocha o výměře 6,5 m2 v k. ú. Hodolany uzavřenou s Rostislavem Smutným a 
Helenou Smutnou pod  č.j. MAJ-EM-NS/149/2002/Sig. dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
T: 23.11.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  dle bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 
důvodové zprávy . 
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3. ruší 
své usnesení č 36 bod 2 ze dne  9.3.2004 dle bodu 7 DZ týkající se uzavření smlouvy o 
budoucí  smlouvě a po dokončení stavby reálné smlouvy na  zřízení úplatného věcného 
břemene  obsahujícího právo : 
· uložení a vedení kanalizačního potrubí  v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém 
plánu, zhotoveném po dokončení stavby  
· vstupu pověřených osob  a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby 
ve prospěch Statutárního města Olomouce  na  pozemku  p.č. 1000/31 - orná půda o výměře 
do 80 m2 , vedeném na LV č. 507  k.ú. Slavonín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Leony 
Valáškové, Jany Kacaunisové, Jana Nádvorníka, Miroslava Nádvorníka a Zdeňka 
Nádvorníka za cenu 330,- Kč. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření  kupní smlouvy  dle bodu  7, 8,  9, 10  důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Průchod podloubím Denisova č.o.1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Veřejná zakázka 60-04  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. přiděluje 
veřejnou zakázku referenční číslo 60-04 s názvem Sluňákov SEV- zhotovení stavby 
uchazeči IDOP Olomouc, a.s., jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána  jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
11 Hynaisova - volný interiér  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Hynaisova - volný interiér“ 
referenční číslo 64-04. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
12 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. Sladkovského 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 10, s MUDr. Schubertovou Ivanou dle 
důvodové zprávy bod 1) 
2. kpt. Nálepky 4, vel. 1+1, č. b. 9, s Hudcem Martinem dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní  smlouvy uzavřené na dobu určitou na 2 roky s nájemcem: 
Veselá Jitka, Rožňavská 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Vendula Malichová, Dolní náměstí 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy 
na byt Dukelská 17, Olomouc MUDr. Václav Hájek o dceru Michaelu Vévodovou 
na byt Foerstrova 17, Olomouc Emilie Šafaříková o syna Martina Šafaříka 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
13 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s panem Emilem Sedlákem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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14 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 105/2 zast. pl. nádvoří o výměře 119 m2 (dle GP č. 1178-
802/2004) v k. ú. Nová Ulice Mgr. Jarmile Hlaváčové za kupní cenu ve výši   70 739,-Kč dle 
důvodové zprávy bod 1 str 1,2 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 332/7 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře 136 m2 spoluvlastníkům a to 
Anně Janečkové, Stanislavu Melčákovi, Šárce Melčákové, Zdenku a Jaroslavě Pikalovým, 
Renatě Königové, Miroslavu a Haně Popovým, Lubomíru Smutnému, Miloslavu a Jindřiše 
Uhlířovým za kupní cenu ve výši  34 714,-Kč dle důvodové zprávy bod 2 str 2,3 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 336/11 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře 59 m2 Lubomíru Smutnému 
za kupní cenu ve výši 16.905,-Kč dle důvodové zprávy bod 3 str 3,4 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 336/10 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře  38 m2  Anně Janečkové za 
kupní cenu ve výši 11.655,-Kč důvodové zprávy bod 3 str 3,4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 336/ 9 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře  42 m2 Renátě Königové za 
kupní cenu ve výši 12.655,-Kč dle důvodové zprávy bod 3 str 3,4 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 336/ 12 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře  46 m2 Zdeňku a Jaroslavě 
Pikalovým za kupní cenu ve výši 13.655,-Kč dle důvodové zprávy bod 3 str 3,4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 336/ 1 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře 37 m2 spoluvlastníkům 
domu a to Anně Janečkové, Jaroslavě a Zdeňku Pikalovým, Rénátě Königové, Lubomíru 
Smutnému, Stanislavu a Šárce Melčákovým, Miloslavu a Jindřiše Uhlířovým za kupní cenu 
ve výši 11.405,-Kč dle důvodé zprávybod 3 str 3,4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 21.2004 a schválit prodej pozemku parc. č. st. 92 zast. pl. v k.ú. 
Hejčín o výměře 546 m2  Čestmíru a Miluši Dosedělovým, Ludvíku a Libuši Balážovým dle 
důvodové zprávy bod 4 str 5 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti kupujících a trvat na původním rozhodnutí ze dne 8. 6. 2004 dle důvodové zprávy 
bod 5 str 5,6 
 
10. schvaluje 
prodloužení podnájmu na dobu určitou do 30. 6. 2005 (to je do doby předpokládané 
realizace prodeje domu) pro fi GUINEA, s.r.o dle důvodové zprávy bod 6 str 6,7 
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11. nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o umístění antény na domě Dolní nám. 30 pro fa Telenor Networks pro 
Amos studio na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za úhradu nájmu ve výši 
6.500,- Kč/1 anténa/rok dle důvodové zprávy bod 7 str 7 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Ing. Budinského  ve věci  snížení kupní ceny za NP dle důvodové zprávy bod 8 str 
8,9 
 
13. souhlasí 
s prodejem NP panu Směšnému za podmínky provedení rekolaudace NP k účelu k jakému 
je využíván dle důvodové zprávy bod 9 str 9 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  11. 3. 2003 a schválit prodej bytové jednotky č. 356/2 formou 
veřejné dražby. Vyvolávací cena 1 100 000,-Kč dle důvodové zprávy bod 10 str 9,10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Balážových dle důvodové zprávy bod 10 str 9,10 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti budoucích spoluvlastníků domu  Lafayettova 1 ve věci  určení společných částí domu 
dle důvodové zprávy bod 11 str 10,11 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Svaška a trvat na původním usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004 dle důvodové 
zprávy bod 12 str 11 
 
18. schvaluje 
licitátory neveřejných dražeb. dle důvodové zprávy bod 13 str 11,12 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující dle důvodové zprávy bod 14 str 12 
 
20. nevyhovuje žádosti 
nájemníků domu Palackého 25 a doporučuje vyčkat ukončení soudního sporu dle důvodové 
zprávy bod 16 str 16 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit  kupní ceny dle vypracovaného 
znaleckého posudku soudním znalcem Ing. Dvořákem dle důvodové zprávy bod 17 str 16,17 
a přílohy č. 3c 
 
22. ukládá 
odboru prodeje domu pokračovat v prodeji  domu po bytových jednotkách tak, jak bylo 
rozhodnuto ZMO dne 16. 3. 2004 dle důvodové zprávy bod 18 str 17,18 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Miloslava Malíka dle důvodové zprávy bod 18 str 17,18 
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24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu formou veřejné dražby. Vyvolávací cena 2 326 900,-Kč dle důvodové zprávy 
bod 19 str 18,19 
 
25. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 20 str 19,20 
 
26. revokuje 
uznání faktur ze dne 21. 5. 2002 a ze dne  6. 8. 2002 a schvaluje nové uznání faktur dle 
důvodové zprávy bod 21 str 20 
 
27. schvaluje 
odklas splátek dle důvodové zprávy bod 22 str 20 
 
28. schvaluje 
odklad splátek o 2 měsíce dle důvodové zprávy bod 23 str 20,21 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny do 30. 7. 2005 dle důvodové zprávy 
bod 24 str 21 
 
30. schvaluje 
úhradu finančních nákladů  ve společných částech domů  za  bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 25 str 21,22 
 
31. schvaluje 
uhrazení částky před podpisem kupní smlouvy dle dodatku důvodové zprávy bod 26 str. 1 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
15 Analýza  OVS - prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
dosavadní postup realizovaný zadavatelem ve věci  obchodní  veřejné soutěže dle upr. 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat postup dle závěru  2) upravené důvodové zprávy   
T: 23.11.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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16 Městská policie Olomouc - organiza ční změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
2. ukládá 
projednat materiál v poslaneckých klubech a informovat RMO 
T: 23.11.2004 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
17 Petice „Nesouhlas s výstavbou čerpací stanice“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat v intencích dle závěru upravené důvodové zprávy  
T: 23.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
informovat petenty v souladu se závěry upravené důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Forma vyhlašování grant ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat veřejnost o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
postupovat při poskytování veřejné finanční podpory podle schválených pravidel 
T: ihned 
O: vedoucí odbor ů 
 
5. ukládá 
zpracovat softwarovou podporu pro evidenci poskytovaných veřejných finančních podpor v 
souladu s pravidly 
T: leden 2005 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
6. ukládá 
zpracovat a předložit ved. odboru sociálních služeb a zdravotnictví seznam oprávněných  
zaměstnanců odborů MmOl k přístupu do evidence poskytovaných veřejných finančních 
podpor 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odbor ů 
 
7. ukládá 
jmenovat zaměstnance magistrátu města správcem evidence poskytovaných veřejných 
finančních podpor 
T: 7.12.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
8. ukládá 
zpracovatelům zapracovat změny dle diskuse 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Design manuál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpracovaný návrh design manuálu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
termíny zpracování jednotlivých prvků design manuálu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zapracovat schválené termíny ve smyslu usnesení 3 do smlouvy se zpracovatelem 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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5. ukládá 
uzavřít smlouvu se zpracovatelem ve smyslu důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
postupovat  podle design manuálu  při realizaci aktivit v oblasti cestovního ruchu 
T: trvale 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. schvaluje 
používání loga cizím subjektům s předchozím písemným souhlasem OVVI 
 
8. ukládá 
používat logo pro účely propagace města v oblasti cestovního ruchu 
T: trvale 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
9. ukládá 
zajistit registraci loga vč. sloganu jako registrovanou ochrannou známku v provedení 
černobílém 
T: leden 2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
20 Informa ční a orienta ční systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracovatele studie dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu s vybraným zpracovatelem dle upravené důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
21 Termoregula ční opat ření - objekty škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
projednat v komisi pro školství postup realizace termoregulačních opatření v objektech škol 
T: 7.12.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu dle písm B důvodové zprávy u půjčky č. 97/1168 
 
3. schvaluje 
variantu dle písm.B důvodové zprávy u půjčky č. 98/377 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
23 Projekt MHD v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy dle bodu 1.1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu č.2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Aktualizace strategického plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh složení pracovních skupin dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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25 MMP - vyúčtování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vyvolat jednání a postupovat dle doporučení v důvodové zprávě 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Čechovy sady - d ětské h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 b důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
27 Rekonstrukce ulice Štítného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu 1 rekonstrukce ul. Štítného dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit PD „Rekonstrukce ul. Štítného“ dle schválené varianty 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
28 Památník bojovník ů za svobodu a demokracii  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s určením majetkoprávního odboru MmOl jako vlastníka a správce Památníku bojovníků za 
svobodu a demokracii 
 
3. souhlasí 
s provozováním Michalských schodů společností Technické služby města Olomouce, a.s. 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
zpracovat dodatek Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle doplněné důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
29 Zvláštní užívání  komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla klientů HVB Bank Czech Republik a.s. v 
souladu s důvodovou zprávou ad A 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo firemní a klientů firmy „BETT“ v souladu s 
důvodovou zprávou ad B 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
30 Změny názv ů zastávek na území m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
názvy autobusových a tramvajových zastávek na území města Olomouce dle upravené  
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat změny názvů autobusových a tramvajových zastávek do jízdních řádů s platností 
od 12.12.2004 
T: 23.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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31 Změny jízdních řádů k 12.12.2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů k 12.12.2004 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Požadavek VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
poskytnout požadovaný materiál dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Kluby pro d ůchodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 - Dodatek č. 3 

zřizovací listiny, Mate řská škola Olomouc, Škrétova 2 -  
Dodatek č.3 zřizovací listiny  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dodatky zřizovacích listin dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO provozní řád a harmonogram využití nové tělocvičny na ZŠ Tererovo nám. 
T: 30.11.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 UP v Olomouci - žádost o zm ěnu termínu vyú čtování p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou termínu vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
37 Organiza ční záležitosti - dodatky „Organiza čního řádu 

statutárního m ěsta Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. Druhý dodatek přílohy č. 6 „Organizačního řádu SmOl“ dle důvodové zprávy s účinností od 
3. 11. 2004, 
2. Druhý dodatek přílohy č. 1 „Organizačního řádu SmOl“ dle důvodové zprávy s účinností od 
3. 11. 2004. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
38 Organiza ční záležitosti - odbor živnostenský  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
1. důvodovou zprávu, 
2. vzdání se funkce Karly Hrdličkové dnem 14. 10. 2004, která byla pověřena řízením 
živnostenského odboru MmOl, 
 
2. pověřuje 
Zdeňka Machalíčka zastupováním vedoucího živnostenského odboru od 15. 10. 2004 do 
doby jmenování nového vedoucího odboru, 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MmOl vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího živnostenského 
odboru. do 10. 11. 2004. 
T: 23.11.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. schvaluje 
složení výběrové komise na obsazení funkce vedoucího živnostenského odboru dle 
upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
39 Organiza ční záležitosti - p řevod budovy bývalého OkÚ do 

majetku SMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem podle bodu B důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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40 Hřbitovy m ěsta Olomouce - opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat vnitropodnikovou směrnici o vnitřní kontrole a auditu a realizovat její výstupy 
T: ihned 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
3. ukládá 
zajistit účetnictví organizace ve smyslu důvodové zprávy 
T: ihned 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
4. souhlasí 
s  opatřením dle varianty B důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Příprava pozemk ů v areálu bývalých kasáren v Olomouci -  

Neředíně pro pyrotechnický pr ůzkum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
do soupisu nekrytých požadavků částku 96 940,- Kč 
 
3. souhlasí 
· s vykrytím částky ve výši 96.940,- Kč z rozpočtu města  
· s provedením přípravy pozemků v areálu bývalých kasáren v Olomouci Neředíně dle 
důvodové zprávy 
 
 
4. ukládá 
odboru dopravy zabezpečit přípravu pozemků v areálu bývalých kasáren v Olomouci 
Neředíně dle důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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42 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
člena komise pro program regenerace památek MPR Olomouc a památky dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


