
 
USNESENÍ 

 

ze 7. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 11.2.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 11.2.2003 - dle upravené části A) 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO - dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit informaci o plnění usnesení ZMO na zasedání  zastupitelstva dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 2, část 9 usnesení RMO z 22.10.2002 týkající se majetkoprávních záležitostí 
- bod 14, část 5 usnesení RMO z 19.11.2002 týkající se organizačního postupu při výběru 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce pro rok 2003 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 450/1 zahrada o výměře 249 m2 v 
k.ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Františku Suchánkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře  4 m2 v 
k. ú. Nové Sady předem určenému zájemci paní Janě Luňáčkové při nájemném  3 000,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 2)   
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3. zveřejnění přidělení míst pro stánkový prodej předem určeným zájemcům:  společnosti   
AMIKO trading s. r. o. - lokalita ul. 28. října - prodej uzenin a vařené kukuřice a  lokalita malá 
tř. Svobody - prodej uzenin a vařené kukuřice, panu Jiřímu Lhotskému - lokalita ul 28. října - 
prodej suvenýrů a dárkového zboží dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu prodejny potravin a sázkové služby on-line systému a.s. 
Sazka, Rožňavská 16,  299 m2 předem určenému zájemci panu Karlu Vaňkovi dle důvodové 
zprávy bod I. 6)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu vinárny a sázkové služby on-line systému a.s. Sazka, 
Polská 57, 154 m2 předem určenému zájemci paní Věře Vajčnerové  dle důvodové zprávy 
bod I. 7)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parcela č. 338/16 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Povel, obec Olomouc (Polská 57) předem určenému zájemci paní Věře Vajčnerové dle 
důvodové zprávy bod I. 8)    
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP Masarykova 3 (vchod Praskova 2), 33,49 m2 předem 
určenému zájemci společnosti NÁBYTEK DAŇKOVÁ s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu garáže parc.č. 1019/5 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
(Vrchlického ul), 12 m2  předem určenému zájemci Marcele Muchové dle důvodové zprávy 
bod I. 10)    
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/15 o výměře 99 m2 v k.ú. Lazce 
předem určenému zájemci Josefu Pavelkovi dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Neředín předem určenému zájemci Zbyňku Horákovi dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 21 m2 v k.ú. 
Neředín předem určenému zájemci Marku Burgovi dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu o části pozemků parc. č. 1082/4 ost. pl. o výměře 2 m2 v 
k.ú. Černovír, parc. č. 401/17 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Hejčín, parc. č. 733/5 ost. pl. o 
výměře 2 m2 v k.ú. Hodolany, parc. č. 624/19 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Hodolany, parc. 
č. 987/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Hodolany, parc. č. 1420/3 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. 
Chválkovice, parc. č. 72/5 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 290 ost. 
pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Lazce, parc. č. 115/17 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Lazce, parc. č. 
470/4 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Neředín, parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. 
Neředín, parc. č. 1081 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 590/4 ost. pl. o 
výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. 
č. 247/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 240/5 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. 
Nová Ulice, parc. č. 559/4 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 542 ost. pl. o 
výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 614/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice, parc. 
č. 622/5 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nové Sady, parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. 
Nové Sady, parc. č. 736 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nové Sady, parc.č. 203/1 ost. pl. o 
výměře 2 m2 v k.ú. Olomouc - město, parc. č. 79/30 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Olomouc - 
město a parc. č. 350/19 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Povel k umístění plakátovacích ploch 
předem určenému zájemci INZERTNÍ AGENTUŘE PROFIT s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
I. 14)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/1 zahrada o výměře 891 m2 v k. ú. Nová 
Ulice panu Ing. Jaroslavu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
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14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 622/6  zahrada o výměře 130 m2 v k.ú. Nové 
Sady paní Anděle Davidové za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 700/1 lesní půda o výměře 24 m2 v  k. ú. Lošov panu 
Miloslavu Dosoudilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 735/24 orná půda o výměře 339 m2 v k.ú. Hodolany 
paní Libuši Květoňové a paní Radce Mlčochové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 32 zastavěná plocha  o výměře 90 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Zdenku Berkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 190 m2 a  části 
pozemku parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše  v k. ú. Hodolany manželům 
Ing. Jaromíru a Heleně Skřivánkovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
19. úplatný pronájem pozemku parc. č. 704/1 lesní půda  o výměře 48 m2 a části pozemku 
parc.č. 704/2 lesní půda o výměře 50 m2, vše v k. ú. Lošov manželům Jindřichu a RNDr. 
Marcele Novákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 8) 
 
20. úplatný pronájem části pozemků parc.č. 735/26 orná půda o výměře 242 m2, parc. č. 
735/27 ostatní plocha o výměře 33 m2 a parc.č. 846/1 ostatní plocha o výměře 55 m2, vše v 
k. ú. Hodolany paní Vítězslavě Vrbové za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1001 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Jaroslavu Krátkému dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
22. úplatný pronájem pozemku parc.č. 1106/82 zahrada o výměře 729 m2   v k.ú. Černovír 
manželům Ing. Pavlu a Haně Davidovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 
11)  
 
23. úplatný pronájem pozemku parc. č.  537 zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. 
Černovír manželům Zdeňku a Karle Melničukovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy 
bod II. A) 12)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku p.č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Černovír 
paní Ivoně Urbišové za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1106/73  zahrada o výměře 597 m2  v k.ú. Černovír 
panu Martinu Šimkovi za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Nové Sady panu Janu Chudobovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 451/30 ostatní plocha o výměře 2 m2 a části 
pozemku parc. č. 451/31 ostatní plocha o výměře 5 m2  v k.ú. Povel paní Marii Luňáčkové 
dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
28. snížení nájemného o 100% od 24.8.2002 do 21.9.2002, o 50% od 18.8.2002 do 
23.8.2002 a o 50% od 23.9.2002 do 31.10.2002 v NP Legionářská 3, prodejna nábytku, 
323,30 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
29. uzavření nájemní smlouvy na NP- Wellnerova č. 25 - kanceláře o celkové  výměře 119,9 
m2 mezi ČR - Pedagogické centrum Olomouc a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9)  
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30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 135 m2 v k. ú. Bělidla 
manželům Liboru a RNDr. Pavlíně Teichmannovým dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
31. úplatný pronájem pozemku parc. č. 186/3 orná půda  o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové 
Sady manželům Vladimíru a Květě Šinclovým dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
32. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1757 louka o výměře 639 m2 v k. ú. Lošov panu 
Zdeňku Sajfertovi za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
33. úplatný pronájem pozemku parc. č. 696/1 lesní pozemek  o výměře 46 m2 a  pozemku  
parc. č. 696/2 lesní pozemek o výměře 229 m2, vše  v k. ú. Lošov paní Anežce Haboňové 
dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
34. odprodej plošných plynofikací Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava , dle tabulky  
č. 2  důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
35. výběr nájemce parkovacích míst ve dvorním traktu objektu Nešverova 1, Olomouc mezi 
nájemníky objektu Nešverova 1 formou obálkové metody na výši nájemného při minimální 
výši nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Ing. Juha a Radany Peltonenovým o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 
104/5 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod I. 3)    
 
2. pana Lubomíra Zemana, Doc. MUDr. Miroslava Kaly, pana Jiřího Zacpala a paní Frýdková 
Anna o revokaci usnesení RMO ze dne 24. 9. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod I. 2) ve věci 
vypovězení nájemních smluv na úplatný pronájem části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 
m2 v k. ú. Olomouc - město s panem Jiřím Zacpalem, části pozemku parc. č. 882 o výměře 
15 m2 v k. ú. Olomouc - město s panem Doc. MUDr. Miroslavem Kalem, CSc, části pozemku 
parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město s paní Annou Frýdkovou, části 
pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město s panem Lubošem Zemanem 
a části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město s manžely Gabrielou 
a Karlem Šťastným ( parkovací stání č. 2) dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
3. pana Miroslava Sapíka a pana Aleše Holemého o revokaci usnesení RMO ze dne 24. 9. 
2002, čís. spis. seznamu 2, bod I. 2)  ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem 
parkovacích míst ve dvorním traktu objektu Nešverova 1, Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 2)   
 
4. paní Andrey Zavřelové a MUDr. Marka Gwozdziewicze o úplatný pronájem parkovacích 
míst ve dvorním traktu objektu Nešverova 1, Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
5. paní Jany Khýrové a paní Sylvy Šindlerové o revokaci části usnesení RMO ze dne 4. 6. 
2002 čísl. spis seznamu 2 bod II. A) 8) ve věci výše úhrady nájemného za užívání pozemků 
parc. č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 276/27 o výměře 20 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové 
Sady dle důvodové zprávy bod IV. 10)    
 
6. pana Roberta Dvořáka o  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 436 zast. plocha o 
výměře 15 m2  v k.ú. Olomouc - město (pasáž domu Horní náměstí 18) za účelem 
provozování letní zahrádky dle důvodové zprávy bod II. B) 5)    
 
7. uživatelů pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko o snížení úhrady za 
užívání pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko za rok 2002 a I. pololetí roku 
2003 dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
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3. souhlasí 
1. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 94/1 ostatní plocha o 
výměře 136 m2 v k.ú. Nové Sady paní Věře Tiché z doby nájmu určité na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, a to k 1. 10. běžného roku dle důvodové zprávy bod II. A) 1)      
 
2. s odpuštěním nájemného od 1.8.2002 do 24.11.2002  u garáže parc. č. 1266 v k.ú. 
Olomouc - město (Palackého 4) 16m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
3. s odpuštěním nájemného od 1.8.2002 do 24.11.2002  u garáže parc.č. 1266 v k.ú. 
Olomouc - město (Palackého 4) 16m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
4. s podnájmem v NP Blažejské náměstí 10 pro Petra Jašíčka za podmínek  stanovených v 
návrhu podnájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod II. B) 4)     
 
5. se změnou účelu nájmu v části předmětu nájmu o velikosti 22 m2 v NP U Kovárny 1a, 
restaurační zařízení, 235 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
6. se stavebními úpravami v NP č. 2   v podchodu v přednádraží spočívající v  zřízení 
sociálního zařízení  - WC, umývadla a dřezu, vytvoření zázemí pro personál a zřízení 
prodejního okna a souhlasí s odpočtem vložených finančních prostředků v souvislostí s touto 
úpravou v celkové výši 40. 000,- Kč s tím, že po předložení a odsouhlasení faktur budou 
náklady na opravy nad rámec běžné údržby odečteny z nájemného dle důvodové zprávy bod 
II. B) 8)  
 
7. s pověřením k uzavírání dodavatelsko odběratelských smluv ve smyslu zákona č. 
273/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, pro STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a. s.  dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
8. s vydáním stavebního povolení na úpravu skladu chemikálií v objektu Plaveckého 
stadionu Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle důvodové 
zprávy bod IV. 12)  
 
4. ukládá 
vzít zpět výpovědi na garáže č. 3 a 5 ve vnitrobloku Palackého 8, Legionářská 1 a 
Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
T: 4.3.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
podepsat pověření dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
T: 4.3.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Hodolany společnosti 
LORIKA CZ s. r. o. za  kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2, tj. 15 300,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 1)   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 295/1 role o výměře 150 m2 v k.ú. Slavonín panu Michalu 
Holubíkovi za kupní cenu ve výši 72 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)    
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3. odprodej pozemku parc. č. 1601/1 orná půda o výměře 17 984 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou manželům Vlastimilu a Evě Sedláčkovým za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2 + 
náklady 697,- Kč, tj. 540 217,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 778 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Chomoutov manželům 
Aleně a Miloslavu Řehákovým za kupní cenu ve výši 760,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 707/1 lesní pozemek o výměře 40 m2  a parc. č. 707/2 lesní 
pozemek o výměře 221 m2, vše  v k. ú. Lošov manželům MUDr. Rudolfu a Ludmile 
Chlupovým za kupní cenu ve výši 101 282,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)     
 
6. odprodej pozemků parc. č. 2027/1 lesní půda o výměře 35 m2 a parc. č. 2027/2 lesní půda  
o výměře 100 m2 v k. ú. Lošov panu Jaromíru Andrésovi za kupní cenu ve výši 59 502,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
7. odprodej pozemku parc. č. 696/1 lesní pozemek  o výměře 46 m2 v k.ú. Lošov paní 
Anežce Haboňové za kupní cenu ve výši 36 712,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
8. odprodej pozemků parc. č. 319/1 orná půda o výměře 227 m2, parc. č. 319/2 orná půda o 
výměře 88 m2 a parc. č. 319/3 ost. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín manželům 
Miroslavě a Ing. Marcelu Klegovým za kupní cenu ve výši 181.480,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 11)  
 
9. odprodej pozemku parc. č. 692/1 zahrada  o výměře  399 m2 v k. ú. Holice manželům 
Jiřímu a Janě Divokovým za kupní cenu ve výši 160.600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
12)  
 
10. odprodej pozemku parc. č. 1846/40 orná půda o výměře 1284 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce společnosti Alkona Invest CZ a.s. za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 13)  
 
11. směnu pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 zahrada o 
výměře 138 m2, parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 518/3 zahrada o výměře 
111 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2,  vše v k. ú. Slavonín  s příslušenstvím ve 
vlastnictví manželů Marcely a Roberta Ullmannových za část pozemku parc. č. 533/11 orná 
půda o výměře 2400 m2 v k. ú. Slavonín ve  vlastnictví statutárního města Olomouce bez 
doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 14)   
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 m2, části pozemku 
parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č. 1721/17 orná půda o 
výměře 244 m2, části  pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o výměře 958 m2, části 
pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a části pozemku parc. č. 1721/20 
orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, Státní 
rostlinolékařské správě při kupní ceně 340,- Kč/m2 za podmínky zřízení předkupního práva 
na výše uvedené pozemky ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 15)  
 
13. zřízení předkupního práva na sochu sv. Floriána v areálu statku Skrbeň za 1,- Kč s 
přihlédnutím ke zhodnocení věci po odpočtu opotřebení ke dni doručení nabídky k 
odkoupení sochy dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Libora a RNDr. Pavlíny Teichmannových o odprodej části pozemku 

parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 135 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod III. 2)   
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2. žádosti manželů Vladimíra a Květy Šinclových o odprodej pozemku parc. č. 186/3 orná 
půda  o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
3. žádosti pana Zdeňka Sajferta o odprodej pozemku parc. č. 1757 louka o výměře 639 m2 v 
k. ú. Lošov dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 19. 11. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod II. 10) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků parc. č. 319/1 orná půda o výměře 227 m2, 
parc. č. 319/2 orná půda o výměře 88 m2 a parc. č. 319/3 ost. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. 
Slavonín manželům Miroslavě a Ing. Marcelu Klegovým za kupní cenu ve výši 54. 879,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
2. usnesení RMO ze dne 19. 11. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod II. 2) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. 692/1 zahrada  o výměře  399 m2 v 
k. ú. Holice manželům Jiřímu a Janě Divokovým za kupní cenu ve výši 48 663,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 12)   
 
3. část usnesení RMO ze dne 10. 9. 2002 čís. spis. seznamu 2 bod II. B) 17. ve věci účelu 
nájmu v NP č. 4  v  podchodu v přednádraží panu Alekbaru Iljasovi za účelem prodejny 
ovoce, zeleniny a květin a souhlasí se změnou účelu nájmu z prodejny ovoce, zeleniny a 
květin na prodejnu dárkového zboží a suvenýrů dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit se zrušením předkupního práva na objekt občanské vybavenosti č.p. 80 s 
pozemkem parc. č. st. 105 zast. pl. o výměře 1620 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko dle 
důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 1. 7. 1999 čísl. spis. 3 bod 30 ve věci schválení směny části 
pozemku parc.č. (544) o výměře 13583 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc za vodovod (SO 105), technický kanál průlezný (SO 107) a parc.č. 913/46 orná 
půda o výměře 793 m2 a parc.č. 913/63 orná půda o výměře 50 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve 
vlastnictví společnosti GEMO Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene na cyklostezku ul. Štítného, 
Wolkerova dle bodu 1. důvodové zprávy 
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3. revokuje 
usnesení č. 3 bod 3/8 ze dne 10.9.2002, ve kterém doporučila ZMO uzavření nájemní 
smlouvy se závazkem o budoucím věcném břemeni obsahujícím 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 
s  Pozemkovým fondem České Republiky ve prospěch Statutárního města Olomouce  na 
pozemcích parc. č. 380/15, parc. č. 380/22, parc. č. 365/18, parc. č. 420/6, parc. č. 420/25, 
parc. č. 420/40, parc. č. 420/75, parc. č. 420/75, parc. č. 420/78, parc. č. 539/2 a parc. č. 
539/37 k.ú. Topolany u Olomouce a Neředín obec Olomouc a schvaluje doplnění nájemní 
smlouvy s Pozemkovým fondem České Republiky o část pozemku p.č. 539/8 k.ú. Neředín 
obec Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod 2. 
 
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 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domu za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 15.6.2000 a schválit nové kupní ceny domu Slovenská 4 dle 
důvodové zprávy bod 2 str.1,2  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Emila Zavřela vě věci odprodeje  NP garáže ( jednotky 1103/15,1103/16) v 
domě Vídeňská 23 do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 3 str.2,3,4 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej BJ č.356/2 v domě Ostružnická 15 spoluvlastníkům domu a to panu Milanu 
Sentivánimu, Janu Sovovi, Vílemu Zanklovi, Radovanu Zanklovi za kupní cenu ve výši 479 
047,-Kč dle důvodové zprávy bod 4 str.4 
 
5. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 5 str.4,5 
 
6. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před  zavkladováním kupní smlouvy na 
katastrálním úřadu dle důvodové zprávy bod 6 str.5 
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7. schvaluje 
odklad  4  splátek II. poloviny kupní ceny spoluvlastníkům domu Nábřeží 8  dle důvodové 
zprávy bod 7 str.5 
 
8. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 8 str.5,6 
 
9. nevyhovuje žádosti 
paní Heleny  Vlčkové a Eličky Vlčkové ve věci odkladu I. poloviny kupní ceny za bytovou 
jednotku v domě Pekařská 11 dle důvodové zprávy bod 9 str.6 
 
10. ukládá 
odboru prodeje domů zaslat zákonnou nabídku dle zákona č.72/1994  Sb. paní Heleně 
Vlčkové a  Elišce Vlčkové dle důvodové zprávy bod 9 str.6 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Vratislava a Evy Pavlových s převodem kupní smlouvy za dům Dolní 
nám.21 na pana Ing. Rajmunda Pavla 
dle důvodové zprávy bod 10 str.6,7 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu 
vyhovět žádosti paní Mgr. Lexové ve věci uznání vložených investic ve výši stanovené 
soudním znalcem v částce 435.144 Kč  do společných částí domu Masarykova 51 dle 
důvodové zprávy bod 12 str.8,9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Lisoletty Coufalové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku v domě 
Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 13 str.9 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
úpravu kupní smlouvy paní Olgy Kandrové o navýšení kupní ceny za vložené investice SNO 
a.s. do společných částí domu Masarykova 47,49  o částku  ve výši 61 710,-Kč dle důvodové 
zprávy bod 14 str.9,10 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 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. Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 18, s Oračková Anna a Milan dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)  
2. Balbínova 7, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 17, se Stojčenková Zdena  důvodové zprávy 
bod 1 b)  
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3. Dr. M. Horákové 23, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4, s Matuška Zdeněk a Anna dle 
důvodové zprávy, bod 2) 
 
3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou: 
 
a) na 2 roky s nájemci:  
Bušinová Marie, Dr. Nešpora 13, Olomouc 
Ševčíková Ivana, David, Tř. Svobody 25, Olomouc 
Hamerský Petr, Martina, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Sitta Jiří, Černá cesta 7, Olomouc 
Brablík Adolf, Černá cesta 5, Olomouc 
Juřina Břetislav, Konečná Jindřiška, Černá cesta 5, Olomouc 
Procházková Anna, Černá cesta 9, Olomouc 
Pančochová Radoslava, Černá cesta 19, Olomouc 
Šanová Yveta, Černá cesta 13, Olomouc 
Řeháková Jana, Černá cesta 1, Olomouc 
Klabíková Jarmila, Černá cesta 1, Olomouc 
Zlámal Milan,Černá cesta 49, Olomouc 
Doležel Petr, Černá cesta 1, Olomouc 
Boudníková Růžena, Oldřich, Černá cesta 9, Olomouc 
Pořístková Miroslava, Černá cesta 13, Olomouc 
Gecová Margita, Leo, Černá cesta 15, Olomouc 
Alexa Radek, Lenka, Černá 19, Olomouc 
Procházková Miroslava, Lazecká 71, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a)  
 
b) na 1 rok s nájemci: 
Oračko Milan a Vlasta, Tř. Svornosti 14, Olomouc 
Simon Michal, Sladkovského 1E, Olomouc 
Doubrava Petr, Jiráskova 10, Olomouc 
Krátký Václav, Sladkovského 1E, Olomouc 
Skopal Jiří, Helena, Sladkovského 1, Olomouc  
Rolezská Šárka, Jiráskova 10B, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3b) 
 
c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Dupalová Věra, Družební 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3c) 
 
2. s uzavřením nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Miroslava Krmelová, Wolkerova 46, Olomouc   
Gabriela Oralová, Karafiátová 1, Olomouc 
Alena Hubáčková, tř.Svornosti 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bytu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
7 Návrh Komplexního sou činnostního programu prevence 

kriminality a sociální patologie „Naše m ěsto“ na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a sociální patologie 
„Naše město“ na rok 2003 dle bodu IV.1.důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s rozpočtem jednotlivých dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality „Naše  město“ na rok 2003 dle bodu IV.2.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ na 
rok 2003 ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Okresní knihovna - p řevod pobo ček na dot čené obce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Pokyn pro ZŠ - pronájem nebytových prostor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Výjimka z po čtu škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předložením žádosti o udělení výjimky pro: 
- Základní školu Olomouc - Droždín, Gagarinova 19 
- Základní školu Olomouc, Petřkova 3 
- Základní školu Olomouc, Čajkovského 11 
 
3. ukládá 
předložit žádost o udělení výjimky z počtu škol Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
nejpozději do 28.2.2003 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele dotčených základních škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Výsledky hospoda ření Statutárního m ěsta Olomouce za rok 

2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2002 
b)  v souladu s § 17, odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním 
hospodařením města Olomouce v roce 2002, a to „bez výhrad“ 
 
3. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 11.3.2003 finanční 
vypořádání se státním rozpočtem a výsledky hospodaření za rok 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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12 Návrh rozpo čtu na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) důvodovou zprávu 
b) upravený návrh příjmů a neinvestičních výdajů města pro rok 2003 
 
2. ukládá 
ekonomickému odboru zpracovat: 
a) přehled celkových částek poskytnutých na příspěvky a granty v roce 2002 a požadavků 
pro rok 2003 
b) přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých školám v roce 2002 a požadovaných 
pro rok 2003 a to bez ohledu na jejich právní formu 
c) ve spolupráci se SNO a.s. návrh objednávky veřejných služeb rozpočtu SNO a.s. pro rok 
2003 a to dle závěrů z diskuse členů rady města 
T: 18.2.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
13 Prezentace – Brusel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí města Olomouce na prezentaci dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Účast na semimaratonu v Antony  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí města Olomouce na akci dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
15 Souhrnná zpráva o využití dota čních titul ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
aktualizovat žádosti na bytovou výstavbu v návaznosti na doporučení komise pro bytovou 
výstavbu a výstup předložit RMO 
T: 18.3.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Cenová mapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků města Olomouce 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků města 
Olomouce na nejbližším jednání ZMO dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území Statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Návrh čerpání Fondu bytové výstavby v roce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned připravit návrh čerpání Fondu bytové výstavby na rok 2003 při využití materiálu k bodu 
č. 11 programu RMO „Souhrnná zpráva o využití dotačních titulů“ 
T: 18.2.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Návrh čerpání Fondu hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit návrh čerpání Fondu hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy na nejbližším 
jednání ZMO dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh čerpání prostředků Fondu hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Energetické audity  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru školství ve spolupráci s odborem investic zajistit zpracování energetických auditů na 
školská zařízení v majetku města dle důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
zajistit v návrhu rozpočtu města na rok 2003 přesun částky na zahájení energetických auditů 
dle důvodové zprávy z rozpočtů školských zařízení do rozpočtu Odboru školství 
T: 18.2.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic zpracovat energetické audity 
pro majetek města spravovaný odborem správy, odborem majetkoprávním a odborem 
sociálních služeb a zdravotnictví 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
zajistit doplnění návrhu rozpočtu na rok 2003 o finanční prostředky na zajištění auditů pro 
odbor správy, odbor majetkoprávní a odbor sociálních služeb a zdravotnictví dle důvodové 
zprávy 
T: 18.2.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic  zajistit zpracování 
energetických auditů pro majetek spravovaný Moravským divadlem a Knihovnou města 
Olomouce a zajistit úpravu návrhu  rozpočtu na rok 2003 dle důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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7. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje požádat prostřednictvím České energetické agentury o dotace na 
zpracování energetických auditů dle důvodové zprávy 
T: 4.3.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
20 Změna ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovod ňová opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupinu pro problematiku protipovodňových úprav nábřeží ve složení dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned svolat pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
T: 18.2.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Katolický d ům Svatý Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle bodu C důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
22 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru investic realizovat postup dle důvodové zprávy 
T: 18.2.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 Tř. Míru - 2. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic uzavřít mandátní smlouvu s RTS, a. s. 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
24 Vitríny v p řednádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem zajištění využití informačních vitrín v prostoru přednádraží dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit využití informačních vitrín dle důvodové zprávy 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi primátora uzavřít smlouvy s dotčenými organizacemi dle 
důvodové zprávy 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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25 Plán oprav SNO, a.s. na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  důvodovou  zprávu  
 
2. schvaluje 
plán oprav na rok 2003 včetně realizace energetických auditů a termoregulačních ventilů dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
SNO, a .s. čerpání v I. čtvrtletí r. 2003 v objemu 1/4 celkových nákladů plánů oprav  r. 2003  
T: 29.4.2003 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
26 Oprava krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
ve spolupráci se SNO a.s. předložit RMO návrh zadání podmínek pro výběrové řízení 
investiční akce „Rekonstrukce krematoria“, včetně návrhu financování  
T: 18.3.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
27 IDOS - změny jízdních řádů a dodatky ke smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy změn JŘ od 2.3.2003 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrhy dodatků ke smlouvám s dopravci a obcemi dle příloh důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 4.3.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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5. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi 
T: 4.3.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 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 následujícímu žadateli: 
Agentura sester domácí péče, 3 přenosné, žádost č. 160 
Policie ČR - oblastní ředitelství cizinecké a pohraniční policie, 1 SPZ, žádost č. 105 
Úřad pro zastupování státu, 2 přenosné, žádost č. 114 
 
4. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet pro rok 2003 žadatelům dle důvodové zprávy,  
upraveného odst. III. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Programové prohlášení Rady m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
upravený text Programového prohlášení Rady města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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30 Výherní hrací p řístroje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
31 Moravské divadlo Olomouc - dar z FKSP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru z FKSP dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Rozpracování usnesení 3. zasedání ZMO, konaného dn e 

4.2.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 4, části 3 usnesení ZMO z 4.2.2003 - Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Knihovna města Olomouce: 
- ihned podepsat novou zřizovací listinu Knihovny města Olomouce 
T: 18.2.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 4, části 4 usnesení ZMO z 4.2.2003 - Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Knihovna města Olomouce: 
- ihned podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku 
T: 18.2.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. ukládá 
k  bodu 5, části 3 usnesení ZMO z 4.2.2003 - Akciové společnosti se 100 % účastí města: 
- vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle příloh č. 1 - 4  důvodové zprávy ZMO 
T: 18.2.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
 
 
 
 



 21

4. ukládá 
k  bodu 7, části 4a) usnesení ZMO z 4.2.2003 - Schválení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, 
Hodolany - areál  ČSAD: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města 
Olomouce a odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu  
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k  bodu 7, části 4b) usnesení ZMO z 4.2.2003 - Schválení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, 
Hodolany - areál  ČSAD: 
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu 
změny č. X ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k  bodu 7, části 4c) usnesení ZMO z 4.2.2003 - Schválení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, 
Hodolany - areál  ČSAD: 
-  odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. X a předložit ji ke 
schválení  ZMO 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k  bodu 8, části 4 usnesení ZMO z 4.2.2003 - Doplnění návrhu na pořízení změny č. XI 
ÚPnSÚ Olomouc:  
- vedoucí OKR  ihned zahájit pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2.usnesení 
ZMO 
T: 18.2.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
8. ukládá 
k  bodu 8, části 5 usnesení ZMO z 4.2.2003 - Doplnění návrhu na pořízení změny č. XI 
ÚPnSÚ Olomouc: 
- předložit záměr změny v lokalitě č. 21. Chválkovice, Selské nám. k projednání v komisi pro 
architekturu a územní plánování a v příslušné KMČ a následně předložit na zasedání ZMO 
dne 11.3.2003 
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
9. ukládá 
k  podnětu z diskuse ZMO z 4.2.2003: 
- písemně odpovědět na podnět člena ZMO doc. PhDr. J. Schulze, CSc.,  týkající se prodeje 
domů v ulici Jungmannově, Blanické a Na Bystřičce 
T: 4.3.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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33 Program 4. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 4. zasedání ZMO, konaného dne 11.3.2003 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Pojmenování ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit navržené názvy ulic  
 
4. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na jednání ZMO dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Jmenování členů KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a)  členy  KMČ podle upravené důvodové zprávy 
b)  předsedy KMČ podle upravené důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
členy a předsedy KMČ podle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
vyzvat poslanecké kluby k navržení  členů do KMČ Nemilany, Řepčín, Týneček a Topolany 
T: 18.2.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
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5. ukládá 
informovat KMČ a nové členy o jejich  jmenování  
T: 4.3.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
36 Komise RMO - zm ěna složení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
na žádost poslaneckého klubu Nezávislí Doc. PhDr. Jindřicha Schulze, CSc. z Komise pro 
program regenerace památek MPR Olomouc a památky  
 
3. jmenuje 
Doc. PhDr. Pavla Zatloukala členem Komise pro program regenerace památek MPR 
Olomouc a památky - Nezávislí 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
37 Bytová družstva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Ing. J. Czmera jako zástupce SMO na jednání členských schůzí Bytového družstva 
Olomouc, Jižní a Bytového družstva Olomouc, Jiráskova  
 
3. pověřuje 
Ing. J. Czmera jednat na členských schůzích Bytového družstva Olomouc, Jižní a Bytového 
družstva Olomouc, Jiráskova v souladu s důvodovou zprávou 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Žádost o poskytnutí finan čního p říspěvku - fara Slavonín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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39 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením výjimek dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím účelových úvěrů 12. kola FRB dle tabulky - dle doplněné důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit žádosti žadatelů o úvěr z Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
udělení výjimek z vyhlášky č. 6/1999 o FRB 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí účelových úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Olomouce 
 
7. ukládá 
vyhlásit 13. kolo FRB 
T: 27.5.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
8. ukládá 
ihned požádat MF ČR  o odpuštění vrácení finančních prostředků dle důvodové zprávy 
T: 4.3.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
40 Žádost o revokaci usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s revokací usnesení ZMO ze dne 27.6.2001 
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3. ukládá 
ihned písemně informovat ředitele Základní školy Olomouc, Petřkova 3 o přijatém usnesení 
T: 18.2.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


