
 
USNESENÍ 

 

z 6. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 28.1.2003  
 
 

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

pololetním a ro čním termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 28.1.2003 dle upravené části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
své usnesení ze dne  2.9.1998, bod 3, část I) odst. 2, týkající se přípravy výstavby v lokalitě 
Pražská s termínem kontroly pololetně 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu skladu a archivu, o velikosti 36 m2 v 2. NP domu Horní 
náměstí 10 předem určenému zájemci PharmDr. Jarmily Popelkové dle důvodové zprávy 
bod I. 1.   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu prostor v suterénu a 1.NP části mázhausu domu Dolní 
náměstí 38 o velikosti 279,31 m2 za účelem zřízení vinárny předem určenému zájemci 
Stanislavu Holinkovi dle důvodové zprávy bod I. 2.   
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 380/10 ost. pl. o výměře 2 098 m2, parc. č. 380/65 zahrada o výměře 568 
m2, parc. č. 380/79 ost. pl. o výměře 1 638 m2, parc. č. 438/1 ost. pl. o výměře 5 766 m2, 
parc. č. 286 zast. pl. o výměře 634 m2, parc. č. 449 zast. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 380/66 
zahrada o výměře 297 m2, parc. č. 439/1 ost. pl. o výměře 7 874 m2, parc. č. 441/1 ost. pl. o 
výměře 3 838 m2, parc. č. 406/28 ost. pl. o výměře 755 m2, parc. č. 380/85 ost. pl. o výměře 
2 511 m2, parc. č. 390/8 ost. pl. o výměře 1 427 m2, vše v k. ú. Hejčín ve prospěch 
společnosti Severomoravská energetika, a. s.  za podmínky použití bezvýkopové technologie 
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 5.   
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4. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č 1 - garáž - 39,36 m2 občanskému sdružení 
Caduceus dle důvodové zprávy bod II. B) 7. 
 
5. úplatný pronájem NP - Kpt. Nálepky č. 6 - suterén 41,83 m2 Klubu českých turistů dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8. 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 887/213 ost. pl. o výměře 193 m2 v k. ú. 
Slavonín předem určenému zájemci Českému zahrádkářskému svazu - základní organizace 
Slunečnice dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/1 orná půda o výměře 214 m2 v k.ú. Pavlovičky 
panu Tomáši Barnetovi dle důvodové zprávy bod III. 5. 
 
8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  veřejného 
vodovodního řadu  mezi statutárním městem Olomouc a Tomášem  a Ing. Pavlou Ottovými, 
dle důvodové zprávy bod IV. 2.  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  veřejného 
vodovodního řadu  mezi statutárním městem Olomouc a Kateřinou a Stanislavem 
Skladaných, dle důvodové zprávy bod IV.3.  
 
10. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. 
Olomouc - město předem určeným zájemcům MUDr. Zdence Werner, Mgr. Silvii Sabrině 
Werner a Ivě Sofii Werner dle důvodové zprávy bod III. 2.    
 
11. zveřejnění odprodeje objektu č. p. 183 (Školní 6) s pozemkem parc. č.st.  604 zast. pl. o 
výměře 132 m2 v k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci České straně sociálně 
demokratické dle důvodové zprávy bod I. 4. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ing. Jana Vaška o úplatný pronájem pozemků parc. č. 250 zahrada o výměře 1 330 
m2, parc. č. 248/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. č. 248/1 ost. pl. o výměře 
250 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 1.  
 
2. manželů Jozefa  a Jany Trelových o úplatný pronájem NP - Kpt. Nálepky č. 6 - suterén 
41,83 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 8. 
 
3. manželů Miroslava a Jarmily Navrátilových a pana Tomáše Navrátila o  poskytnutí 
finančního příspěvku na vybudování vodovodního řadu v lokalitě ul. Bystrovanská, k.ú. 
Bělidla dle důvodové zprávy bod IV. 4 
 
4. společnosti TREND CLUB, s.r.o. o převedení užívacího práva  na NP Javořičská 2, 
restaurace a internetové služby, 1PP a 1. NP - 201 m2 (dříve Luneta) na společnost 
CHATHOUSE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
 
5. společnosti TREND CLUB, s.r.o. o udělení souhlasu se stavebními úpravami v NP 
Javořičská 2, restaurace a internetové služby, 1PP a 1. NP - 201 m2 (dříve Luneta) pro 
společnost CHATHOUSE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
 
6. společnosti TREND CLUB, s.r.o. o udělení souhlasu s odpočtem vložených investic z 
nájemného a zhodnocení v délce nájmu na dobu určitou v NP Javořičská 2, restaurace a 
internetové služby, 1PP a 1. NP - 201 m2 (dříve Luneta) pro společnost CHATHOUSE, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
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7. manželů MUDr. Jiřího a Marty Hartlových o bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. 115/1 o výměře 3430 m2  
v k. ú. Nová Ulice ve prospěch budoucích vlastníků pozemku parc. č. st. 1207/3 zast. pl. o 
výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy II.A) 2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Ing. Jana Vaška o odprodej pozemků parc. č. 250 zahrada o výměře 1 330 
m2, parc. č. 248/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. č. 248/1 ost. pl. o výměře 
250 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 1.  
 
2. žádosti Českého zahrádkářského svazu - základní organizace Slunečnice o odprodej 
pozemku parc. č. 887/213 ost. pl. o výměře 193 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy 
bod III. 1.  
 
3. žádosti paní Libuše Nováčkové o odprodej pozemku parc. č. 412/1 zahrada o výměře 604 
m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 6.  
 
4. žádosti paní Ludmily Linhartové o odprodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda o výměře 
517 m2 a části pozemku parc. č. 779/1 orná půda o výměře 500 m2, vše v k. ú. Holice dle 
důvodové zprávy bod III. 7. 
 
5. žádosti společnosti GTL Fruit, s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ost.pl. o 
výměře 2 000 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III.8. 
 
6. žádosti manželů Radomíra a Marcely  Pavelkových o odprodej pozemku parc. č. 16 
zahrada o výměře 672 m2 a část  pozemku parc. č. 15 zast. pl. a nádvoří o výměře 462 m2, 
vše  v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 9. 
 
7. žádosti pana Libora Žižky o odprodej pozemku parc. č. 52/2 louka  o výměře 907 m2 v  
k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 10. 
 
8. žádosti paní Drahomíry Boháčové o odprodej části  pozemku parc. č. 69/1 ost. pl. o 
výměře 110 m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod III. 11. 
 
9. žádosti manželů Vladimíra a Marty Kubelkových o odprodej pozemku parc. č. 88/3 orná 
půda o výměře 1 573 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III.12. 
 
10. žádosti paní Naděždy Kadamíkové a pana Mojmíra Pospíšila o odprodej části pozemku 
parc. č. 787/1 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 13. 
 
11. žádosti pana Stanislava Holinky o odprodej objektu Dolní náměstí č. o. 38 - 
Havenschildův  palác s  pozemkem  parc. č. 450/1 zast. pl. o výměře 671 m2  v k. ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 14. 
 
12. žádosti manželů Josefa a Ludmily Piňosových o odprodej pozemku parc. č. 632 orná 
půda  o výměře 641 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 15. 
 
4. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 20.1.2003 mezi Pavlem Flekem, bytem Bělkovice-
Lašťany 558, jako prodávajícím a Petrem Flekem, bytem Krapkova 42, Olomouc, jako 
kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 1.  
 
 



 4 

 
5. souhlasí 
1. s podnájmem na část NP Ostružnická 32, o rozloze 20 m2 pro Martina Vlčka za podmínek  
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 9.1.2003 dle důvodové zprávy bod II.B) 2. 
 
2. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Mošnerova 5 ve výši 86.125,- Kč 
z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl.  o výměře 22 m2 v k. ú. Droždín paní Libuši 
Procházkové za kupní cenu ve výši 13 883,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 3.  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 128 zahrada o výměře 328 m2 v k. ú. Svatý Kopeček paní 
Martině Chládkové za kupní cenu ve výši 210 618,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/1 orná půda o výměře 
214 m2 v k.ú. Pavlovičky s panem Tomášem Barnetem při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod III. 5. 
 
4. odprodej pozemků parc. č. 444/2 o výměře 60 m2, parc. č. 443/3 o výměře 44 m2 a parc. 
č. 443/2 o výměře 41 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady panu Radku Vymazalovi a panu 
Radku Tučkovi  za kupní cenu ve výši 28. 333,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002,  čís. spis. seznamu 3.1, bod 22 ve  věci odprodeje 
pozemků parc. č. 444/2 o výměře 60 m2, parc. č. 443/3 o výměře 44 m2 a parc. č. 443/2 o 
výměře 41 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady panu Radku Vymazalovi dle důvodové zprávy 
bod IV. 1.   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 MDO - stavební úpravy suterénu divadla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provedení stavební úpravy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ve věci uzavření směnné smlouvy  mezi SmOl a manžely 
Pavlíkovými na pozemek p.č. 265/294 o výměře 1067 m2  k.ú. Neředín  obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů Pavlíkových za pozemek p.č. 132/2 o výměře 727 m2 k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve vlastnictví SmOl s cenovým doplatkem manželům Pavlíkovým 377.300,- 
Kč a schválit uzavření  směnné smlouvy  mezi SmOl a manžely Pavlíkovými na    pozemek 
p.č. 265/1 o výměře 3159 m2  k.ú. Neředín  obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
Pavlíkových za pozemek p.č. 132/2 o výměře cca 700 m2 k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
vlastnictví SmOl s cenovým doplatkem manželům Pavlíkovým cca 2.705 tis. Kč. dle 
důvodové zprávy bod č. 1. 
 
3. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - oce ňování nemovitostí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Na Bystřičce 10 po jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 1 a dle důvodové 
zprávy bod 1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Purkyňova 1A po jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 2 a dle důvodové 
zprávy bod 2 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 ve věci schválení kupních cen domu tř. Svornosti 31 
a dále  doporučuje zastupitelstvu města schválit nové kupní ceny domu tř. Svornosti 31 dle 
důvodové zprávy bod 3 str. 1, 2 
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4. schvaluje 
proplacení faktury za jednotku v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 4 str. 2 
 
5. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3, 4 
 
6. schvaluje 
žádosti o odklad splátek z II. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku dle důvodové zprávy 
bod 6 str. 4 
 
7. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků domu dle důvodové 
zprávy bod 7 str. 4, 5 
 
8. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 8 str. 5 
 
9. schvaluje 
prodej bytu oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 9 str. 6 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Nešporova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Lenkou Měrkovou dle důvodové zprávy, 
bod 1)  
2. Havlíčkova 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8, s Ing. Stanislavem a Martou Zinkovými 
důvodové zprávy bod 2 a)  
3. Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 36, s Liborem Dvořáčkem dle důvodové zprávy, 
bod 2 b) 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě Balbínova 7 s: 
č.b. 
2 (bezbariérový byt) 
3 Vašíčková Martina 
4 Olčáková Monika 
5 Benová Petra 
6 Ryliak Anton 
7 Virágová Jana 
8 Jahnová Eva 
9 Würzlerová Alena 
10 Weinlichová Pavla 
11 Zavadil Martin 
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12 Jurášek Pavel 
13 Meszáros Imrich 
14 Černá Hana 
15 Skaličková Zdenka 
16 Lisická lada 
18 Štefanová Pavla 
19 Šohajová Miroslava 
20 Nyklová Jitka 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě Balbínova 9 s: 
č.b. 
1 Šimek Martin 
2 Poledňáková Renáta 
3 Čanecká Hana 
4 Pavlíková Ivana 
5 (bezbariérový byt) 
6 Kozlová Alena 
7 Šretrová Lenka 
8 Janíčková Daniela 
9 Kašpar Marek 
10 Lepilová Karla 
11 Kempná Lenka 
12 Spáčil Jiří 
13 Hanzlíková Lenka 
14 Křížová Jaroslava 
15 Masaryková Hana 
16 Janků Gabriela 
17 Javorková Zuzana 
18 Opavská Marcela  
19 Heczko Marian 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
a) na 2 roky s nájemci:  
 
Rumunská 11, Olomouc: 
Dvořáková Iveta, Šebesta Petr 
Gažarová Hana 
Hasníková Eva 
Hladišová Michaela, René 
Holnová Kateřina 
Hošková Renáta a Karel 
Hranec Jan 
Hubáčková Jana 
Inwald Otto, Miluška 
Jandeková Markéta 
Javorek Čestmír 
Junková Kateřina 
Kašparová Daša 
Kocvrlichová Marta 
Komzák Ladislav, Lenka 
Koryčánková Eva 
Kotrla Milan 
Krahulík Petr 
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Kršková Martina 
Lépová Magda, Jiří 
Litvíková Eva 
Marek Stanislav 
Mazačová Jitka 
Mičkalová Jarmila 
Orálek David, Markéta 
MUDr. Palatka Kamil 
Parč Zdeněk, Leona 
Pastorek Karel 
Pátková Alenka 
Pěnkava Vladan 
Pospíšil Marek, Chleboun Roman   
Pravdová Iveta 
Roubalíková Lada, Robert 
Sedláčková Jana 
Sikorová Jana, Karel 
Strnad Zdeněk, Marie 
Svobodová Jitka 
Šenkýřová Vladislava 
Švastalová Pavlína 
Tománek Miroslav 
Truhlářová Sylva 
Uhlířová Martina 
Vencová Lenka 
 
Hronová Michaela, Jiráskova 10B, Olomouc 
Chlebounová Monika, Jiráskova 10C, Olomouc, Olomouc 
Chocholka Jiří, Daniela, Sladkovského 1E, Olomouc 
Jeřábková Jarmila, Sladkovského 1E, Olomouc 
Kargerová Lada, Jiráskova 10C, Olomouc  
Ing. Koukal Jiří, Janka, Jiráskova 10C, Olomouc 
Koutná Marta, Sladkovského 1E, Olomouc 
Kováč Milan, Jiráskova 10B, Olomouc 
Králík Viktor, Sladkovského 1B, Olomouc 
Kurfurst Pavel, Jiráskova 10C, Olomouc 
Mgr. Lenochová Klára, Sladkovského 1A, Olomouc 
Pospíšilová Jarmila, Sladkovského 1E, Olomouc 
Pospíšilová Marta, Veverka Jiří, Sladkovského 1E, Olomouc  
Sehnal Radek, Sladkovského 1E, Olomouc 
Smiešková Diana, Petr, Jiráskova 10C, Olomouc 
Spurný Roman, Jiráskova 10C, Olomouc 
Bc. Srovnal Pavel, Jiráskova 10C, Olomouc 
Strnadová Eva, Sladkovského 1E, Olomouc 
Svrčina David, Jiráskova 10A, Olomouc 
Šimečková Lenka, Jiráskova 10C, Olomouc 
MUDr. Vondráková Jana, Sladkovského 1E, Olomouc 
Vondruška Martin, Sladkovského 1E, Olomouc 
Zlámalová Petra, Jiráskova 10C, Olomouc 
Rudolfová Květoslava, Černá cesta 3, Olomouc 
Crha Martin, Petra, Černá cesta 15, Olomouc 
Navrátilová Eliška, Pavelčákova 1, Olomouc 
Václavková Anna, Černá cesta 15, Olomouc 
Tihelková Marcela, Černá cesta 7, Olomouc 
Vyroubalová Ludmila, Černá cesta 7, Olomouc 
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Sedláček Karel, Černá cesta 1, Olomouc 
Šoltés Aleš, Andrea, Černá cesta 17, Olomouc 
Šoltés Josef, Hana, Černá cesta 5, Olomouc 
Gregůrek Josef, Božena, Černá cesta 3, Olomouc 
Rozbořil Miroslav, Marcela, Ostružnická 9, 11, Olomouc 
Navrátilová Lucie, Jan, Ostružnická 9,11, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a)  
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
Ištvánek Zdeněk, Blažena, Holická 51, Olomouc 
Šlesingerová Milena, Sokolská 2, Olomouc 
Ťuková Hana, Družební 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3b) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřených s: 
Sotorník Pavel, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)          
 
3. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu  
a) na 1/2 roku s nájemcem:   
Ivona Nováková, Černá cesta 31, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a)      
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Jindřich Dostál, Synkova 8, Olomouc   
Ladislav Kadeřábek, Ztracená 1, Olomouc 
Radim Merta, Stiborova 30, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c) 
 
5.s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Norská 41, Olomouc, Vlasta Skácelová o vnučku Reginu Vackovou 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s další spoluprácí s exekutorskými úřady 
 
3. ukládá 
zpracovat vyhodnocení této spolupráce  ve  III. čtvrtletí 2003 včetně specifikace nákladů na 
zabezpečení exekutorské činnosti 
T: září 2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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9 Plán oprav SNO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
10 Dodatek smlouvy mezi SNO, a.s. a statutárním m ěstem 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
upravený dodatek č. 1  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
11 Zabezpečení  hlídací služby v dom ě Přichystalova 70  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. doporu čuje 
řediteli SNO, a.s. uplatnit projekt dle důvodové zprávy v projektu prevence kriminality 
T: 4.3.2003 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
12 Systém stanovení nájemného v m ěstských bytech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
připravit komplexní návrh řešení v oblasti stanovení nájemného v městských bytech a po  
projednání v bytové komisi a komisi pro prodej domů  předložit RMO 
T: 24.6.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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13 Změna č.X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany- areál ČSAD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 4.2. 2003 dopracovaný návrh změny č. X ÚPnSÚ Olomouc  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Změnu č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany -areál ČSAD 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Dopln ění návrhu na po řízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ze dne 19.12. 2002  bod 12/3 - neschvaluje pořízení změny č. XI ÚPnSÚ 
Olomouc v lokalitě č. 16. Černovír, „Na sezníku“ - dopravní propojení  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 16. Černovír, „Na sezníku“ - dopravní 
propojení 
b) pořízení změny č. Xi ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 21. Chválkovice, Selské náměstí 
 
4. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 4.2. 2003 doplněný návrh na pořízení změny č. XI ÚPnSÚ 
Olomouc    
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Energetické audity  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
rozpracovat postup zajištění energetických auditů  
T: 11.2.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
16 Návrh rozpo čtu SMO na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
17 Vypov ězení nájemní smlouvy mate řské školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ukončením provozu Mateřské školy Olomouc, Petelínova 18 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na ukončení provozu na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 
11.3.2003 
T: zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. bere na v ědomí 
informaci o ukončení provozu Mateřské školy Olomouc, Blahoslavova 2 
 
5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Petřkova 3 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. souhlasí 
s ukončením provozu Mateřské školy Olomouc, Karafiátova 5 dle důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
předložit návrh na ukončení provozu na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 
11.3.2003 
T: zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Základní škola Olomouc, Mozartova 48 - rozpo čet 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Prezentace - Brusel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Investi ční akce z nájemného SMV  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vyhodnocení plánu investic, technického zhodnocení a větších oprav města Olomouce za 
rok 2002 
 
3. ukládá 
projednat návrh plánu investic, technického zhodnocení a větších oprav města Olomouce na 
rok 2003 v rámci projednání rozpočtu na rok 2003 
T: 18.2.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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21 Rekonstrukce M ěstských lázní v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle části b) závěru důvodové zprávy 
T: 18.2.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
projednat finanční požadavky na rekonstrukci dle důvodové zprávy v rámci přípravy 
investičního plánu na rok 2003 
T: 18.2.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
22 Návrh z řizovací listiny p říspěvkové organizace Knihovna m ěsta 

Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
znění nové zřizovací listiny Knihovny města Olomouce s účinností od 1. 4. 2003 dle 
upravené přílohy A 
 
3. ukládá 
prověřit stávající právní vztahy k nemovitostem ve vlastnictví Statutárního města Olomouce 
užívaných Knihovnou města Olomouce a s výsledkem seznámit Radu města Olomouce 
T: 18.3.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
předložit návrh znění nové zřizovací listiny Knihovny města Olomouce ZMO dne 4.2.2003 
T: zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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23 Povolení vjezdu do p ěší zóny, bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
- Česká televize Olomouc, 1 SPZ, žádost č. 124 
- ZOO Sv. Kopeček, 2 SPZ, žádost č. 125 
- VFO, a.s., 1 přenosná, žádost č. 128 
- starostům měst Prostějov, Jeseník, Přerov, Šumperk, 4 přenosné, žádost č. 129 
- KVV ČSSD, 1 SPZ, žádost č. 145 
- Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, 2 SPZ, žádost č. 146 
- Definitely, s.r.o., 2 přenosné, žádost č. 147 
- Charita Olomouc, 1 SPZ, žádost č. 149 
- Moravská filharmonie, 3 přenosné, žádost č. 150 
- DPMO, a.s., 1 přenosná + 1 SPZ, žádost č. 154 
- TV Morava, 1 přenosná, žádost č. 155 
- Olomoucký kraj, 3 přenosné 
- Fakultní nemocnice Olomouc, 2 přenosné 
- Ředitelství silnic a dálnic, závod Olomouc, 1 přenosná + 1 SPZ , žádost č. 69 
 
4. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet pro rok 2003 žadatelům dle upravené důvodové 
zprávy, odst. III. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
24 Projekt INTERREG III.B  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Průchod Ostružnická, Denisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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26 Plán kontrolní činnosti na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) střednědobý plán kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly 
b) upravený plán kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na rok 2003 
 
3. ukládá 
realizovat v souladu se schváleným střednědobým plánem a ročními plány kontrolní činnost 
odboru vnitřního auditu a kontroly dle upravené důvodové zprávy 
T: trvale 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a) členy komise pro sport, tělovýchovu a využití volného času 
b) předsedu  komise pro sport, tělovýchovu a využití volného času 
c) tajemníka  komise pro sport, tělovýchovu a využití volného času 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce jmenovat dle důvodové zprávy: 
a) členy výborů ZMO 
b) předsedy výborů ZMO 
c) tajemníky výborů ZMO 
 
4. odvolává 
a) na žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL pana Štěpána Kellnera z Kulturní komise RMO 
b) na žádost poslaneckého klubu Nezávislých pana Doc. PhDr. Jindřicha Schulze, CSc.  
z Kulturní komise RMO 
 
5. jmenuje 
členy Kulturní komise: 
a) PhDr. Evu Hejnarovou - KDU-ČSL 
b) Mgr. Jarmilu Břečkovou - Nezávislí 
c) PhDr.Tomáše Hrbka - za RMO 
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6. odvolává 
tajemníky: 
a) Zdravotní komise - Mgr. Evu Machovou 
b) Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost - Mgr. Irenu Sonntágovou 
 
7. jmenuje 
tajemníky: 
a) Zdravotní komise - Yvonu Kubjátovou 
b) Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost - PhDr. Jarmilu Fritscherovou  
 
8. ukládá 
předložit návrh na složení výborů zastupitelstva města na ZMO dne 11.3.2003 
T: zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
28 Komise hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení Komise hospodářského rozvoje dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Organiza ční záležitosti SLMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši měsíčního základního platu pro rok 2003 a roční odměny tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Úprava p řednádražního  prostoru III. etapa - p říspěvek ČD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje 
usnesení Rady města Olomouce konané dne 14. 1. 2003, bod č. 42/2 
 
3. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
31 Financování akcí z kohezního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkovi primátora M. Petříkovi projednat materiál souběžně s Návrhem plánu investic a 
oprav Města Olomouce na rok 2003 
T: ihned 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
32 Smlouva na dotace - projektová dokumentace ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh úpravy textu smlouvy v čl.6 a) ve znění: „ Při vyúčtování akce může příjemce podpory, 
na základě časového postupu provádění projektových prací, použít účetní doklady z let 1997 
až 2002.“ 
 
3. schvaluje 
upravený text smlouvy na poskytnutí finanční podpory na přípravu dokumentace projektu 
ISPA dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat upravenou smlouvu 
T: 11.2.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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33 Výběrové řízení na modernizaci tramvají  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr modernizovat 4 tramvaje v roce 2003 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Nákup dvou autobus ů Karosa B 961 v roce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Mgr. S. Ščudlíkovi ve spolupráci s ředitelem DPMO, a.s.,  
připravit a RMO 10.2.2003  předložit návrh financování nákupu autobusů a modernizace 
tramvají plánovaných  pro rok 2003 
T: 11.2.2003 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem přípravy investičního záměru dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
okamžitě zahájit projekční práce dle důvodové zprávy 
T: 11.2.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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36 Stanovení dne pro uzavírání manželství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. rozhodla 
dle §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., stanovit dnem pro uzavírání manželství čtvrtek 
 
3. ukládá 
JUDr. Daubnerové zajistit výběr správních poplatků dle tohoto rozhodnutí za uzavření 
manželství u svateb nahlášených od 1.2.2003 
T: trvale 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


