
 
USNESENÍ 

 

z 53. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 30.11.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 30.11.2004 dle části A) upravené 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- vypustit ze sledování plnění usnesení ZMO bod 26, část 3 ze dne 16.12.2003, týkající se 
H.C.Car k.s.dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 a dodatek č. 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům společnosti TOP KARTEX s. r. o.  a společnosti PV 
AUTO s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1364 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na 
pozemcích parc. č. 680/3 ost. pl. o výměře 1 499 m2, parc. č. 721/7 zahrada o výměře 369 
m2, parc. č. st. 156 zast. pl. o výměře 47 m2, parc. č. 859/4 ost. pl. o výměře 2 435 m2, vše 
v k.ú. Hodolany a parc. č. 1963/7 ost. pl. o výměře 128 m2 v k.ú. Holice u Olomouce ve 
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM , a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického  kabelu na 
pozemku parc. č. 719/1 orná půda o výměře 4 162 m2 v k.ú. Nemilany ve prospěch 
společnosti  SELF servis, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 6 ost. pl. o  výměře 733 m2 v k.ú. Nová Ulice 
MUDr. Zdeňku Vomáčkovi, manželům Doc. MUDr. Ivu a Pavle  Šimkovým, Doc. MUDr. Ivanu 
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a Ludmile Gregarovým a Mgr. Evě Sorbiové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
6. úplatný pronájem NP Dolní nám. 38 - 39 m2 Klubu českých  turistů - oblast Olomoucký 
kraj dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
7. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 1 - 19,40 m2 paní Zdence 
Skaličkové dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
8. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 9 - 26,90 m2 paní Haně 
Čanecké dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
9. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín panu 
Miroslavu Barnetovi, společnosti TECHNOTRADE s. r. o., panu Josefu Reitterovi, panu 
Miloslavu Látalovi a Zdeňku Pazderovi, panu Pavlu Kučerovi, společnosti PRE INVEST s. r. 
o., Ing. Petru Kochtovi, společnosti  AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s. r. o.,  JUDr. Bohuslavu 
Cahovi, panu Pavlu Jiříčkovi, společnosti  EURO Enterprise s. r. o., společnosti TEMA 
Technologie-und ManagementBeratun GmbH, společnosti HELIWORK CZ, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
10. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace a vodovodu 
na pozemcích parc. č. 265/384 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 265/385 ost. pl. o výměře 34 
m2 ve vlastnictví manželů Ing. Jaroslava a Ing. Pavlíny Sedlářových, parc. č. 265/128 ost. pl. 
o výměře 51 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Miloše a Hany Himmerových, parc. č. 265/383 
ost. pl. o výměře 43 m2 ve vlastnictví JUDr. Víta a Ing. Aleny Kasíkových, parc. č. 265/191 
orná půda o výměře 36 m2 ve vlastnictví manželů Mgr. Františka a MUDr. Anežky Píšových, 
vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 6)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře 1500 m2, 
objektu i s pozemkem parc. č. st. 1337/1 zast. pl. o výměře 273 m2 a objektu i s pozemkem 
parc. č. st. 1337/2 zast. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc předem 
určenému zájemci společnosti Skanska DS a. s. dle návrhu OKR a za podmínek odboru 
dopravy dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
12. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení horkovodní 
přípojky na části pozemku parc. č. 89/2 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Terasy H - 
bytové družstvo Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6)    
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 436/1 zast. pl. o výměře 270 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce manželům Ing. Miloslavu a Zdence Obermannovým s termínem 
předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2005 dle důvodové zprávy bod III. 
16)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
společnosti AB Centre s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 120/1 o výměře 4 
m2, části pozemku parc. č. 31/28  o výměře 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, části 
pozemku parc. č. 346/3 ost. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín,  části pozemku parc. č. 467 ost. 
pl. o výměře 4 m2  v k. ú. Olomouc - město a části pozemku parc. č. 800/5 ost. pl. o výměře 
4 m2 v k. ú. Nová Ulice  společnosti AB Centre s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
3. souhlasí 
se změnou nájemní smlouvy uzavřené dne 1.3.1993 s manžely Rudolfem a Stanislavou 
Pasekovými na pozemek parc. č. 987/1 ost. pl. o výměře 4 592 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, spočívající v zúžení předmětu  nájmu o část pozemku parc. č. 987/1 ost. pl.  v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc o výměře 1 121 m2 dle důvodové zprávy bod III. 10)   
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4. nesouhlasí 
se stavebními úpravami za účelem zprovoznění NP Masarykova 3 nákladem nájemce 
maximálně do výše 3,262.442 Kč a po odsouhlasení radou města na základě znaleckého 
posudku na zhodnocení věci souhlasí s vyrovnáním formou odpočtu z nájemného dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)    
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 5. 10. 2004, bod programu 2, bod III. 8) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit 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 a 
doporučuje schválit kupní cenu ve výši 5 044,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
2. část usnesení  RMO ze dne 2. 11. 2004 čís. spis. seznamu 7, bod II A)  23 ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha   o výměře 2425 
m2  v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti ZAPA beton a. s. a schvaluje nájemné ve výši 
37,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. část usnesení RMO ze dne 19. 10. 2004, bod programu 2, bod II. A) 19) ve věci podmínky 
uložení kabelu až na jižní hranici parc. č. 700/6 při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení kabelu přípojky NN na pozemcích parc. č. 1120/13 orná půda o 
výměře 1 456 m2, parc. č. 697/5 ost. pl. o výměře 366 m2, parc. č. 700/6 orná půda o 
výměře 5 377 m2, parc. č.  695 ost. pl. o  výměře  3 904 m2 a  parc.  č. 693 ost. pl. o výměře  
 6 474 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech 
Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/4 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Igoru Hoesovi za kupní cenu ve výši 10 670,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1202/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Miroslavu a Evě Šubovým za kupní cenu ve výši 10 120,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 2)   
 
3. odprodej pozemku parc. č. st. 342 zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc paní PaedDr. Zoje Šťastné za kupní cenu ve výši 12 380,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 3)   
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 9/8 zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Řepčín panu Ing. 
Zdeňku Lukešovi za kupní cenu ve výši 466 510,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 265/129 o výměře 83 m2, parc. č. 265/396 o výměře 
11 m2, parc. č. 265/395 o výměře 10 m2, parc. č. 265/368 o výměře 124 m2, parc. č. 
265/394 o výměře 22 m2, parc.č 265/344 o výměře 242 m2, parc. č. 265/345 o výměře 91 
m2, parc. č. 265/343 o výměře 168 m2, parc. č. 265/342 o výměře 222 m2, parc. č. 265/236 
o výměře 191 m2, parc. č. 265/235 o výměře 461 m2, parc. č. 265/109 o výměře 17 m2, 
parc. č. 265/238 o výměře 841 m2, parc. č. 630/5 o výměře 24 m2, vše ost. pl. v k.ú Neředín, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za podmínky odstranění všech závad před převodem dle důvodové zprávy bod III. 
5)  
 
6. odprodej 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 
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Moravice společnosti PAVLÍK group,  s. r. o. za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 7)     
 
7. odprodej 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 
manželům Marcele a Zdeňku Šebestíkovým za kupní cenu ve výši 700 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 8)  
 
8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc.č. 987/12 o výměře 
69 m2, část parc.č. 987/1 o výměře 1 121m2, část parc.č. 939/3 o výměře 175m2, část 
parc.č. 939/4 o výměře 376 m2, část parc.č. 939/1 o výměře 305 m2, část parc.č. 668/7 o 
výměře 158 m2 a část parc.č. 972 o výměře 421  m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany mezi 
statutárním městem Olomouc a Českou republikou - Povodím Moravy, s.p. dle důvodové 
zprávy bod III. 9)  
 
9. odprodej pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 830 m2  v k. ú. Nová Ulice podílovým 
spoluvlastníkům garáží  Dvořákova 9 za kupní cenu ve výši 580,- Kč/m2 a za podmínky 
úhrady nájemného ve výši 15,- Kč/m2/rok, a to za dva roky zpětně dle důvodové zprávy bod 
IV. 3)  
 
10. směnu pozemků parc. č. 780/2 ost. pl. o výměře 269 m2  a parc. č. 779/3 orná půda o 
výměře 6 328 m2 , vše v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví Ing. Jiřího Kostreje za 
pozemky parc. č. 722/1 o výměře 938 m2, parc. č. 722/2 o výměře 2 925 m2, parc. č. 722/3 
o výměře 3 334 m2 a parc. č. 722/4 o výměře 535 m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že Ing. Kostrej  uhradí  cenový  rozdíl  ve výši  
1 423,- Kč, 1/2 daně z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod IV. 5)    
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 125/17 ost. pl. o výměře 
10 m2 a  část pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 350 m2, vše v k.ú. Olomouc-město s 
manžely Radimem a Mgr. Barborou Králíkovými při kupní ceně ve výši 510,- Kč/m2  s tím, že 
řádná kupní smlouva bude uzavřena do 31. 3. 2005 dle důvodové zprávy  bod III. 12)   
 
12. odprodej pozemku parc. č. st. 875 zastavěná plocha o výměře  98 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc manželům Jindřichu a Vladimíře Kolovrátníkovým za kupní cenu ve výši  90 410,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)    
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 436/1 zast. pl. o 
výměře 270 m2 v k. ú. Holice u Olomouce s manžely Ing. Miloslavem a Zdenkou 
Obermannovými při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 16)        
 
14. odprodej pozemku parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 112 m2 a části pozemku parc. č. 
401/27 zahrada o výměře 240 m2 v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně 
Česalovým  za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 17)    
 
15. výkup části pozemku parc. č. 1081/34 orná půda o výměře 5.305 m2, části pozemku 
parc.č. 1081/35 orná půda o výměře 6.340 m2 a pozemku parc.č. 1081/19 orná půda o 
výměře 5.511 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO 
OLOMOUC spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
1.500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
16. výkup části pozemku parc. č. 1081/36 orná půda o výměře 375 m2 vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc z vlastnictví manželů Ing. Borise a Hany Němečkových a manželů Ing. 
Jaromíra a Hany Uhýrkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 1.500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 18)  
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Evy Němcové o odprodej části pozemku parc. č. 9/8 zahrada o výměře 600 
m2 v k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
2. žádosti manželů Marcely a Zdenka Šebestíkových, pana Rudolfa Siegla, Ing. Přemysla 
Šolce a Zdeňka Šolce, pana Antonína Trubačíka, manželů Heleny a Oldřicha Švédových, 
Klubu překvapených přátel, manželů Stanislava a Anny Havlíčkových  o odprodej 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. 7)   
 
3. žádosti společnosti PAVLÍK group, s. r. o., pana Zdeňka Maixnera a manželů Stanislava a 
Anny Havlíčkových o odprodej 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. 8)  
 
4. žádosti manželů Radima a Mgr. Barbory Králíkových o odprodej části pozemku parc. č. 
106/2 ost. pl. o výměře 388 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod III. 12)  
   
5. žádosti společnosti EVERLIFT spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. 
o výměře 350 m2, pozemků parc. č. 108/8 zahrada o výměře 542 m2, parc. č. 245/1 ost. pl. 
o výměře 332 m2, parc. č. 125/15 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 125/16 ost. pl. o výměře 3 
m2 a parc. č. 125/17 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 13)   
 
6. žádosti společnosti DS - IZOLACE s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 106/26 ost. pl. o 
výměře 227 m2 a části pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 388 m2, vše v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 14)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3 bod 51 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej pozemků parc. č. 314/17 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 314/18 zast. 
pl. o výměře 100 m2, vše  v k. ú. Nová Ulice a schválit kupní cenu ve výši 580,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, bod programu 5, bod 15 ve věci schválit směnu 
pozemků parc. č. 780/2 ost. pl. o výměře 269 m2  a parc. č. 779/3 orná půda o výměře 6 328 
m2 , vše v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví Ing. Jiřího Kostreje za pozemky parc. č. 
722/2 o výměře 2 925 m2, parc. č. 722/3 o výměře 3 334 m2 a parc. č. 722/4 o výměře 535 
m2, vše v k.ú. Nemilany bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou subjektu na straně kupujícího pozemku parc. č. 460/46 ost. pl. o 
výměře 35 m2 a části pozemku parc. č. 460/11 ost. pl. o výměře 208 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc z manželů Ing. Miroslava a Zdeny Stiborových  na Ing. Miroslava Stibora a 
PaedDr. Zuzanu Hrubošovou dle důvodové zprávy bod III. 11) 
   
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 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 a  3 důvodové zprávy  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření kupní  smlouvy dle bodu č. 2 důvodové zprávy  
2. uzavření směnné smlouvy dle bodu č. 4 důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Moravské divadlo Olomouc - nákup  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.3 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s paní Jarmilou Muzikantovou dle důvodové zprávy 
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Černou dle důvodové zprávy 
c) uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Bílou dle důvodové zprávy 
d) uzavření nájemní smlouvy s paní Jiřinou Smětalovou dle důvodové zprávy 
e) uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Tichou dle důvodové zprávy 
f) uzavření nájemní smlouvy s paní Vědunkou Teichmannovou dle důvodové zprávy 
g) uzavření nájemní smlouvy s Ludmilou a Radoslavem Horákovými dle důvodové zprávy 
h) uzavření nájemní smlouvy se Sylvou a Pavlem Královými dle důvodové zprávy 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 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. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 26, se Sedláčkem Michalem dle důvodové zprávy 
bod 1) 
2. Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, s Gáborovou Boguslawou a Karolem dle 
důvodové bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     na 1/2 roku s nájemcem: 
Maňas Petr, Trnkova 20, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
2. s neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Vanďurka Jan, I.P.Pavlova 42, Olomouc dle důvodové zprávy bod 4) 
Mirgová Agnesa, P. Přichystala 70, Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod 3  
 
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu na 2 roky 
s nájemci: 
Eva Pastorková, Topolová 9, Olomouc 
Jiří a Eva Škárovi, Peškova 2, Olomouc 
Vlasta Šišková, Balbínova 7, Olomouc 
Pavel Konečný, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a 
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Radka Dufková, Nešverova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 
 
5. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt Charkovská 9, Olomouc, Věra Gebertová o syna Tomáše Geberta 
na byt Družební 9, Olomouc, Hana Čočková o dceru Lenku Čočkovou 
na byt Stiborova 12, Olomouc, Jaroslava Kumrová o vnučku Lucii Kumrovou 
na byt Družební 15, Olomouc, Eva Vránová o druha Pavla Obra 
dle důvodové zprávy bod 7a-d 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.2 
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7 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pí Miluši Boháčkové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. v k. ú. 
Hejčín za účelem stavby garáže a zřízení zahrádky dle důvodové zprávy bod 2 str.1,2 
 
2. nevyhovuje 
žádosti p. Radomíra Škůrka ve věci pronájmu  části pozemku parc. č. 423/1 ost. plocha o 
výměře 1192 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 3 str. 2,3 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti p. Radomíra Škůrka ve věci odprodeje  části pozemku parc. č. 423/1 ost. plocha o 
výměře 1192 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 3 str. 2,3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pí Mgr. Ilony Strejčkové a pí Gabriely Bojkovské ve věci odprodeje části pozemku 
parc. č. 9 zahrada o výměře 371 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 4 
str.3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 334 zast. pl. o výměře 294 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Jitce 
Vondráčkové za kupní ceny ve výši 71 001,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 str.3,4 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Černá cesta 41, 43, 45, 47 dle důvodové zprávy bod 6 str. 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odkoupení částí pozemků parc. č. st. 229/1 zast. pl., parc. č. st. 228/1 zast. pl.  a  parc. č. st. 
227/2 zast. pl. vše v k. ú. Neředín za spoluvlastnické podíly -  za bytovou jednotky č. 197/1  
podíl 520/10248 za kupní cenu ve výši 11 569,-Kč a bytovou jednotku  č. 197/2  podíl 
591/10248 za kupní cenu ve výši 13 149,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 str. 4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  16. 12. 2003 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 336/1 zahrada 
o výměře 222 m2 v k. ú. Hejčín všem spoluvlastníkům domu Horní Hejčínská 15 a schválit 
prodej pozemku parc. č. 336/1 zahrada o výměře 222 m2 (rozděleného dle geometrického 
plánu) - parc. č. 336/11 zahrada o výměře 59 m2 Lubomíru Smutnému za kupní cenu ve výši 
16.905,-Kč, prodej pozemku parc. č. 336/10 zahrada o výměře  38 m2 Anně Janečkové za 
kupní cenu ve výši 11.655,-Kč, prodej pozemku parc. č. 336/ 9 zahrada o výměře 42 m2 
Renátě Königové za kupní cenu ve výši 12.655,-Kč, prodej pozemku parc. č. 336/ 12 
zahrada o výměře  46 m2 Zdeňku a Jaroslavě Pikalovým za kupní cenu ve výši 13.655,-Kč a 
prodej pozemku parc. č. 336/ 1 zahrada o výměře 37 m2 spoluvlastníkům domu a to Anně 
Janečkové, Jaroslavě a Zdeňku Pikalovým, Renátě Königové, Lubomíru Smutnému, 
Stanislavu a Šárce Melčákovým, Miloslavu a Jindřiše Uhlířovým za kupní cenu ve výši 
11.405,-Kč dle důvodové zprávy bod 8 str.5,6 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové  jednotky č. 589/7 v domě M. Pospíšilové 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 248/6931 manželům Heleně a Michalu Balíkovým za kupní cenu ve výši 60.223,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 9 str. 6,7 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové   jednotky č. 589/8 v domě M. Pospíšilové 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 674/6931 manželům Michalu a Lucii Žaroským, Pavlu a Kateřině Žaroským za kupní 
cenu ve výši 226.056,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 str. 7,8 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové   jednotky č. 589/9 v domě M. Pospíšilové 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 746/6931  manželům Jaroslavu a Pavle Žaroským  za kupní cenu ve výši 248.347,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 11 str. 8 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové   jednotky č. 589/9 v domě Foerstrova 1 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 180/41 957  manželům  Janu a Olze Faltýnkovým za kupní cenu ve výši 67.915,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 12 str. 8,9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 918/37 v domě Foerstrova 33 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 765/21325  manželům MUDr. Marii a Ing. Janu Poláchovým za kupní cenu ve výši 
338.808,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 str. 9, 10 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové   jednotky č. 918/38 v domě Foerstrova 33 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1119/21325  manželům MUDr. Janě a Leopoldovi Heroldovým, MUDr. Sylvě a 
MUDr. Vladimíru Královým za kupní cenu ve výši 496.069,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 
str. 9,10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové   jednotky - ateliér č. 1033/13 v domě Dukelská 15 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 365/7463 manželům  Dr. Pavlu a Haně Hogelovým za kupní cenu ve výši  
46.957,- Kč dle důvodové zprávy bod 14 str. 10 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové   jednotky č. 871/11 v domě Kosinova 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  1523/13810 fa. A.T.N., spol. s. r. o., zastoupené jednatelem společnosti p. Liborem 
Novotným za kupní cenu ve výši  489.121,- Kč dle důvodové zprávy bod 15 str. 10, 11 
 
17. revokuje 
část  svého usnesení  ze dne 1. 6. 2004 a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 
nebytové jednotky č. 871/12 v domě Kosinova 2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti  
1882/13810 sl. Ivaně Odstrčilové za kupní cenu ve výši  415 022,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 16 str. 11, 12, 13 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 317/13 se spoluvlastnickým podílem 583/12582 na společných 
částech domu a pozemku oprávněnému nájemci Jiřímu Maxovi, za kupní cenu ve výši 
502.309,74 Kč dle důvodové zprávy bod 17 str. 14, 15 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 317/14 se spoluvlastnickým podílem 485/12582 na společných 
částech domu a pozemku oprávněnému nájemci RNDr. Radku Dorazilovi za kupní cenu ve 
výši 430. 298,27 Kč dle důvodové zprávy bod 17, str. 14, 15 
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20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 317/15 se spoluvlastnickým podílem 2332/12582 na společných 
částech domu a pozemku oprávněnému nájemci Marcelu Dufkovi za kupní cenu ve výši 
2.042.377,10 Kč dle důvodové zprávy bod 17, str. 14, 15 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 746/102 se spoluvlastnickým podílem 1872/21732 na 
společných částech domu a pozemku oprávněnému nájemci fa SPORTING s.r.o., za kupní 
cenu ve výši 774.620,- Kč dle důvodové zprávy bod 18, str. 15, 16 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 746/103 se spoluvlastnickým podílem 644/21732 na společných 
částech domu a pozemku oprávněnému nájemci p. Jiřímu Novákovi za kupní cenu ve výši 
257.808,- Kč dle důvodové zprávy bod 18, str. 15,16 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 746/104 se spoluvlastnickým podílem 3014/21732 na 
společných částech domu a pozemku oprávněnému nájemci Dopravní podnik města 
Olomouce, a. s.,  za kupní cenu ve výši:  
cena odhadní x koeficient 0,7 tj. 1.203.630,- Kč dle důvodové zprávy bod 18, str.15,16. 
 
24. ukládá 
SNO, a. s.  dohledat vlastníka kašny dle důvodové zprávy bod 19, str. 16,17 
T: 25.1.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Masarykova 19, 21 s pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 830 m2 v 
k. ú.  Olomouc-město oprávněným nájemcům domu Masarykova 19, 21 po jednotkách za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1  dle důvodové zprávy bod 20, str. 17,18 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit prodej bytu č. 736/1 za kupní cenu vypočtenou dle  ,,Pravidel“ s použitím koeficientů 
+ náklady na rekonstrukci ve výši 697.750,- Kč dle důvodové zprávy bod 20, str.17,18 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Panská 4 s pozemkem parc. č. st. 601 zast. pl. o výměře 325 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 21, str.18 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny domu Ladova 1, 
Tomkova 41 dle přílohy č. 3, dle důvodové zprávy bod 22, str. 19 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupních cen a schválit nové kupní ceny a 
kupující domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1 579 m2 v k. ú. 
Nová Ulice dle přílohy č. 4, dle důvodové zprávy bod 23, str.19 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny a spoluvlastnické podíly 
domu Javoříčská 2 dle přílohy č. 5, dle důvodové zprávy bod 24, str.19,20 
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31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schválit nové kupní ceny a spoluvlastnické podíly 
domu Tř. Svornosti 14 dle přílohy č. 6, dle důvodové zprávy bod 25, str.20 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svých usnesení ze dne 16. 12. 2003 a 8. 6. 2004 a  schválit  nové kupní ceny domu 
Charkovská 7, 9, 11 dle přílohy č. 7, č. 8, č. 9, dle důvodové zprávy bod 26, str. 20,21 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 19. 12. 2002 ve věci prodeje předmětných NP v domech 
Vídeňská 19, 21, 23 a Remešova 1, 3 a schválit prodej NP jednotek č. 1107/15, č. 1107/16, 
č. 1107/17 v domě Remešova 1, 3 a jednotek č. 1103/15, č. 1103/16 v domě Vídeňská 19, 
21, 23 Společenství vlastníků jednotek domu na ul. Vídeňská č.p. 1103, 1104, 1105 a na ul. 
Remešova č.p. 1106, 1107 v Olomouci dle důvodové zprávy bod 27, str.21 
 
34. schvaluje 
opravu podlahy v bytě domu Smetanova 32 a postup prodeje zůstatkového bytu dle 
důvodové zprávy bod 28, str. 22 
 
35. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 29, str. 22 
 
36. schvaluje 
proinvestování po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy bod 30, str. 22 
 
37. schvaluje 
odklad 1 splátky manželům Kasíkovým ve výši  10.508 Kč po dobu 1 roku, tj. do 30.11.2005 
dle důvodové zprávy bod 31, str. 23 
 
38. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za  jednotky v majetku statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 32, str.23 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující jednotek dle důvodové zprávy bod 33, str. 23, 24 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující jednotek dle důvodové zprávy bod 34, str.24,25 
 
41. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném 
právu přístupu a užívání nemovitosti pro objekty bydlení Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19, č. p. 
714, 715, 716, 717, 718, 719 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 911, 932 zast. pl. v k. ú. 
Nové Sady, Vojanova 2, 4, 6, 8, č. p. 848, 849, 850, 851  na pozemku parc. č. st. 922, 921, 
920, 917 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice za účelem zřízení, vedení, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení 
zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci za 
účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511 dle důvodové zprávy bod 35, str. 25, 26 
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42. nevyhovuje 
žádosti společenství vlastníků jednotek domu Velkomoravská 18 ve věci stržení uhlárny dle 
důvodové zprávy bod 36, str.26,27 
 
43. ukládá 
odboru prodeje domů dořešit  vlastnické  vztahy na katastru nemovitostí dle důvodové 
zprávy bod 36, str.26,27 
T: 8.3.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
44. nevyhovuje žádosti 
ve věci pronájmu části společných prostor v domě Synkova 7 paní Iloně Hlavové dle 
důvodové zprávy 37, str.27 
 
45. nevyhovuje 
žádosti paní Dagmar Zamykalové dle důvodové zprávy bod 38, str.27 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky v domě Skupova 7, 9, 11, Olomouc, a to bytové jednotky č. 572/7 v 
domě č. p. 570, 571 a 572, k. ú. Nové Sady, manželům MgA. Petře Špačkové Lintymerové a 
MgA. Petrovi Špačkovi, za podmínky současného zřízení předkupního práva ve prospěch 
statutárního města Olomouce po dobu pěti let od nabytí vlastnického práva za kupní cenu  
98.050,- Kč dle důvodové zprávy bod 39, str. 28 
 
47. schvaluje 
St. Hubert, s.r.o. jako dražebníka k provedení veřejné dražby nebytové prostory č. 308/8 v 
domě Denisova 17 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 162/4711 na společných částech 
domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 162/4711 na pozemku parc. č. st. 118/2 
zast. pl. v k.ú. Olomouc-město, při vyvolávací ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 
300.000,- Kč, a to v souladu s usnesením ZMO ze dne 25. 6. 2003 a 21. 9. 2004 dle 
důvodové zprávy bod 40 str. 28, 29, 30 
 
48. schvaluje 
St. Hubert, s.r.o. jako dražebníka k provedení veřejné dražby nebytové prostory č. 754/9 v 
domě Nábřeží 9 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na společných částech 
domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na pozemku parc. č. st. 1041 zast. 
pl. v k.ú. Olomouc-město, při vyvolávací ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 
350.000,- Kč, a to v souladu s usnesením ZMO ze dne 25. 6. 2003 a 21. 9. 2004 dle 
důvodové zprávy bod 40, str. 28,29,30 
 
49. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes společný průchod v přízemí budovy č. p. 
797 a přes část pozemku parc. č. st. 1094 (Legionářská 3) ve prospěch budovy č. p. 643 s 
pozemkem parc. č. st. 818 (Palackého 8), pozemku parc. č. 75/54, pozemku parc. č. st. 1266 
a budovy č. p. 746 s pozemkem parc. č. st. 1040 (Legionářská 1) dle přiložených 
geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene, s podmínkou uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene současně s kupní smlouvou na dům č.p. 797 (Legionářská 3) dle 
dodatku důvodové zprávy bod 41 str. 1 
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující jednotek dle dodatku důvodové zprávy bod 42 str. 1, 2 
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51. vyhovuje 
žádosti manželů Kotsopoulusových za předpokladu, že doloží souhlasné stanovisko  všech  
nájemníků domu dle dodatku důvodové zprávy bod 43 str. 2 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2004 + dodatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004, včetně dodatků 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené upravené důvodové zprávy - (část A) a dodatků 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2004 dle upravené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2004 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
9 Koncepce kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat smlouvu o spolupráci s UP a rámcový projekt UP v souladu se schválenými 
zásadami rozvoje kultury dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 22.2.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. potvrzuje 
svůj záměr podpory divadlu Tramtarie pouze formou výpůjčky (bezúplatný pronájem) části 
objektu Hodolanského divadla 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 6 
 
 
10 Hodnotící kritéria ředitel ů příspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnotící kriteria ředitelů příspěvkových organizací - škol - dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o systému hodnotících kritérií ředitele příspěvkových organizací  - škol  
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
11 Vybavení kancelá ří odboru školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odprodej části vybavení dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postoupením práva na užívání programového vybavení dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat přijaté usnesení dle důvodové zprávy 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
12 Převod movitého majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat ředitele Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči a Speciální 
základní školy pro žáky s vadami řeči, Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 17 o přijatém 
usnesení 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
realizovat přijaté usnesení dle důvodové zprávy 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
13 Šantova ul. - vodní kanál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení akce dle upraveného bodu 2 důvodové zprávy - Návrhu dalšího postupu  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
14 Římská ul. - rondel, chodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
řešení chodníku dle varianty A důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
řešení opěrné zdi dle varianty B důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit RMO variantní řešení části B důvodové zprávy 
T: 22.2.2005 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
15 Moravské divadlo Olomouc - trafostanice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
16 Financování investi čních akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ve spolupráci s nám. Petříkem předložit  RMO dopracovaný návrh podmínek zadávacího 
řízení pro zajištění financování investičních akcí v letech 2005 a 2006 
T: 21.12.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
17 Financování  investi čních akcí - EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na ZMO 14.12.2004 návrh rozpočtové změny v oblasti příjmů z prodeje majetku 
SmOl v rozsahu upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 13.1 
 
 



 17

18 Tenisový areál Lazce - Dlouhá  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
prezentaci záměru výstavby tenisového areálu Lazce - Dlouhá a navazujících parkových 
úprav 
T: 21.12.2004 
 
2. ukládá 
předat rozšířenou prezentaci tohoto záměru k projednání do poslaneckých klubů v termínu 
do konání nejbližšího zasedání ZMO 
T: 21.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
19 Pracovní seminá ř - koncepce rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
příslušným odborům Magistrátu města Olomouce a SNO, a.s. zpracovat materiál pro 
pracovní seminář (diskuzní fórum) dle bodů č. 4 a 5 důvodové zprávy  
T: 8.2.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
Novotný Martin, nám ěstek primátora 

 
3. ukládá 
zajistit odboru kanceláře primátora ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje konání 
pracovního semináře (diskuzního fóra) dle závěru důvodové zprávy 
T: 8.2.2005 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
20 Cena nájmu a služeb s nájmem spojených pro schránk y v 

novostavb ě kolumbária  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. bere na v ědomí 
cenu nájmu a služeb s nájmem spojených pro schránky v novostavbě kolumbária dle 
varianty č.2 důvodové zprávy 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
21 Vyhláška o poplatku za komunální odpad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2005 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
22 Smlouva o p ůjčce Olomoucká kina - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dodatek ke smlouvě o půjčce v předloženém znění 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
uložit náměstkovi primátora Martinu Novotnému podepsat za SmOl dodatek o půjčce v 
předloženém znění 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
23 Komunitní plánování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci se sídlem v Ústí n. Labem připravit návrh 
smlouvy na zpracování předprojektové a projektové přípravy projektu Komunitního plánování 
sociálních služeb pro SmOl a předložit jej RMO 
T: 11.1.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
24 Design manuál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit propagační materiály v souladu s  návrhem design manuálu 
T: 11.1.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
3. zmocňuje 
náměstky primátora Ing. Pokorného a Bc. Petříka schválit konečnou verzi design manuálu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
25 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy na odvolání předsedy a  členů KMČ podle upraveného  bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ podle upraveného bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
o změnách v KMČ informovat předsedy KMČ a nové členy 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 21 
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26 Koupališt ě Poděbrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat definitivní návrh řešení areálu Poděbrady zpracovaný Správou ochrany přírody ČR 
a předložit RMO 
T: 22.2.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
27 Smlouva s LOZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a LOZ 
 
3. ukládá 
zajistit podpis smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a LOZ 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
předložit návrh „dohody“ dle Smlouvy o spolupráci s LOZ 
T: 11.1.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
28 Bezúplatný p řevod majetku Ministerstva obrany ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 041804856 
 
2. pověřuje 
primátora města k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 041804856 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 25 
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29 Organiza ční změna odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s organizační změnou odboru investic dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26.3 
 
 
30 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 
Bod programu: 28 
 
 
31 Dodatky č. 6 a č. 7 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatků č. 6 a č. 7 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
městě Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 6 dle důvodové zprávy 
T: 21.12.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek č. 7 dle důvodové zprávy po schválení rozpočtu SmOl na rok 2005 
T: 21.12.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
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32 Dodatek č. 32 ke smlouv ě se spole čností OLTERM & TD 
Olomouc, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 32 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. 32 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: 21.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
33 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže -  

rezerva  
Nespecifikované akce - rezerva  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti nespecifikované akce dle 
upravené přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků  z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. schvaluje 
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
realizovat schválené rozpočtové změny  
T: 21.12.2004 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
 



 23

Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31.1 
 
 
34 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 21.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 31.2 
 
 
35 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 
Bod programu: 32 
 
 
36 Informace o Zpráv ě o činnosti kontrolního výboru 

Zastupitelstvu m ěsta Olomouce dne 14.12.2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 33 
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37 Návrh programu 13. zasedání ZMO konaného dne 14.12 .2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 13. zasedání ZMO konaného dne 14.12.2004 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 34 
 
 
38 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s., Technické služby města Olomouce, a.s. a Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh 
důvodové zprávy 
T: 21.12.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
39 Změna plánu investic SMV, a.s. roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu plánu investic SMV, a. s., dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 36 
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40 Hynaisova 10 - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
41 Různé - petice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
petici s požadavkem rekonstrukce ulice Na Krajnici 
 
2. ukládá 
písemně odpovědět na petici, týkající se požadavku rekonstrukce ulice Na Krajnici 
T: 21.12.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 38 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


