
 
USNESENÍ 

 

z 10. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18.3.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 18.3.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části objektu č. 15 - 432 m2 v areálu letiště Neředín 
předem určeným zájemcům manželům Zdence a Miroslavu Koppovým  dle důvodové zprávy 
bod I. 1)    
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přívodu vody na pozemcích 
parc. č. 824/2 ost. pl. o výměře 50 854 m2, parc. č. 824/69 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 
337/16 orná půda o výměře  413 m2, vše v k. ú. Hodolany a na pozemku parc. č. 1917 ost. 
pl. o výměře 44 515 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti Lidl Česká 
republika, v. o. s. za podmínek současného uzavření dohody dle vyjádření OKR dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky VN na pozemcích 
parc. č. 824/2 ost. pl. o výměře 50854 m2, parc. č. 824/69 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 
337/16 orná půda o výměře 413 m2, vše v k. ú. Hodolany a parc. č. 1917 ost. pl. o výměře 
44 515 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti SME, a.s. Ostrava za 
podmínek současného uzavření dohody se společností Lidl Česká republika, v. o. s. dle 
vyjádření OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo úpravy křižovatky na silnici III/4436 
na pozemku parc. č. 597/1 ost. pl. o výměře 9 656 m2 v k. ú. Bystrovany ve prospěch 
společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. za podmínek současného uzavření dohody dle 
vyjádření OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc paní Thi Bich Lien Ngo, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 
8 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Duc Hung Nguyen, části pozemku parc. 
č. 104/1 ost. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc Bulharskému 
kulturně osvětovému klubu, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. 
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Olomouc - město, obec Olomouc společnosti VINADONA, spol. s r.o., části pozemku parc. č. 
104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Janu Müllerovi, 
části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc panu Janu Přidalovi za podmínek dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
6. úplatný pronájem NP - Uničovská č. p. 182 - 194,5 m2 ve městě Šternberk statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
7. odprodej STL plynovodu Jižní (včetně prodloužení) a STL plynovodu Topolová 
Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava za kupní cenu dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Kaskádový 
obytný dům ul. Mošnerova - vodovodní a kanalizační řad“  mezi statutárním městem 
Olomouc a manžely Ladislavem a Libuší Bartoňkovými, Schweitzerova 70, 77900 Olomouc, 
Janou Nekudovou, Dlouhá 50, 77200 Olomouc, manžely Doc. MUDr. Ivanem a Mgr. 
Ludmilou Gregarovými, Kischova 1, 77900 Olomouc, manžely Doc. MUDr. Martinem 
Petřekem CSc. a MUDr. Janou Petřekovou, Fischerova 19, 77900 Olomouc, manžely Ing. 
Ondřejem a Ing. Ivou Vyroubalovými, Charkovská 3, 77200 Olomouc, Hanou Starzykovou, 
Nerudova 791, 78391 Uničov, Liborem Zajacem, Jiřího z Poděbrad 30, 78701 Šumperk, 
Tomášem Hánkem,V křovinách 7, 77200 Olomouc, manžely MUDr. Vilímem Šimánkem a 
Ing. arch. Evou Šimáčkovou, Na struze 11, 77200 Olomouc, PhDr. Karlem Žurkem, Velká 
Dlážka 36, 75002 Přerov, manžely Pavlem a Tatjanou Jančí, Jarmily Glazarové 3, 77900 
Olomouc, Gerdou Příkopovou, Sokolská 556,  Loštice, manžely Ing.  Slavomírem a  Marií 
Řehořovými, tř. Kosmonautů 13, 77200 Olomouc, manžely Františkem a Kateřinou 
Jedličkovými Hornychovice 797, 74266 Štramberk, manžely MUDr. Petrem Bachledou a 
Miroslavou Karaličovou, Okružní 7, 77900 Olomouc, manžely Antonínem a Ivanou 
Otavovými, Urxova 2, 77900 Olomouc, manžely Ing. Vojtěchem a Irenou Rosenbergerovými, 
Kmochova 17, 77900 Olomouc, Mgr.  Annou Procházkovou, Vojanova 22,  779 00 Olomouc, 
manžely ing.  Františkem a Anežkou Krmáškovými, Vídeňská 3, 77900 Olomouc, manžely 
Doc. MUDr. Alešem a MUDr. Slávkou Pastrňákovými, Heyrovského 2, 77200 Olomouc, 
manžely Ing. Fabianem a Jarmilou  Baxovými, Hněvotínská 11, 77900 Olomouc, MUDr. 
Alešem Vidlářem, Uničovská 85, 78501 Šternberk, manžely Ing. Jiřím a Ing. Marií 
Rozsívalovými,  Huzová 320, Mgr. Ludvíkem Kašparem, Hodolanská 24 a, 77200 Olomouc a 
společností Czasch, s.r.o., Opavská 8, 79201 Bruntál, zastoupenou jednatelem Petrem 
Czaschem, dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
9. záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi  Olomouckým krajem a statutárním městem 
Olomouc na vodovodní řad ul. Lipenská v majetku Olomouckého kraje a komunikaci 
Hynaisova v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3) 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 757/1 o výměře 100 m2 v k.ú. 
Slavonín a úplatného pronájmu NP - bufetu - 84,31 m2 předem určenému zájemci panu 
Marianu Šimečkovi dle důvodové zprávy bod I. 2)  
  
11. úplatný pronájem částí mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu o celkovém 
rozsahu 27m2 nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 
ostatní plocha, vše v k.ú. Řepčín panu Ing. Radoslavu Chytrému – ARES při nájemném ve 
výši 6 000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
12. úplatný pronájem částí mostní konstrukce - ocelového zábradlí  na nadjezdu o celkovém 
rozsahu o výměře 14 m2 nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. 
č. 1181 ostatní plocha, vše v k.ú. Řepčín společnosti BastArt. cz spol. s r. o. při  nájemném 
ve výši 6 000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
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13. úplatný pronájem částí mostní konstrukce - ocelového zábradlí  na nadjezdu o celkovém 
rozsahu o výměře 12 m2 nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. 
č. 1181 ostatní plocha, vše v k.ú. Řepčín panu Václavu Švastalovi při  nájemném ve výši 
1500,- Kč/m2 reklamní plochy/rok za podmínky umístění reklamy na vlastní restaurační 
zařízení dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
   
14. zveřejnění úplatného pronájmu části fasády domu nám. Hrdinů 4 o rozměru 1 m2 
předem určenému zájemci panu Martinu Lachmannovi za účelem umístění 1 vitríny dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Ing. Radoslavu Chytrému - ARES dle důvodové zprávy bod III. 5)    
 
16. zveřejnění výpůjčky nebytového prostoru o výměře 12,5 m2 v objektu Kateřinská 8 
předem určenému zájemci Bílému kruhu bezpečí 
 
2. nevyhovuje žádosti 
pana RNDr. Jana Jelínka, aby garáže č. 2, 4, 5, 6 mohli nájemníci  společně využívat jako 
kolárny a kočárkárny dle důvodové zprávy  II. B) 3)  
 
3. souhlasí 
1. s tím, že všem zájemcům přihlášeným v době zveřejnění bude vydáno potvrzení, že v 
případě kladného výsledku výběrového řízení na uzavření Smlouvy o poskytování a úhradě 
zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami pro odbornost praktického lékaře pro dospělé s 
nimi uzavře statutární město Olomouc nájemní smlouvu na NP – Řezníčkova č. 8 - 128,01 
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
2. s přípravou odprodeje Regulační stanice Chválkovice - včetně pozemku Severomoravské 
plynárenské, a.s. Ostrava dle důvodové  zprávy bod III. 1)   
 
4. nesouhlasí 
s navýšením nájemného o inflační koeficient 1,8 % dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
5. ukládá 
předložit RMO návrh na stanovení výše nájemného nebytových prostor a pozemků dle 
důvodové zprávy bod III. 4)   
T: září 2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
6. revokuje 
1. část usnesení ze dne 11.2.2003, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 4) ve věci schválení 
odprodeje plošných plynofikací plynovodu Jižní Severomoravské plynárenské, a. s. Ostrava 
dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. část usnesení RMO ze dne 9. 10. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 2) ve věci 
nevyhovění žádosti Ing. Radoslava Chytrého – ARES o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 



 4 

3 Smlouva s euro AWK s.r.o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
proplacení faktur za bytové jednotky v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
žádosti o úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za 
bytové  jednotky v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2 str.1,2 
 
3. nevyhovuje 
žádosti manželů Vavrekových o prodloužení termínu zaplacení I. poloviny kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 4a) - e) str. 2 
 
5. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 5 str.3 
 
6. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy  bod 6 str. 3 
 
7. revokuje 
část svého usnesení ze dne 4.3.2003 a schvaluje udělení souhlasu s umístěním technologie 
tepelného zdroje  v objektech Synkova 7, 9,  Synkova 11, 13, 15, Řezáče 4, 6, 8,  Řezáče 
16, 18, 20, I. Hermanna 1, Na Letné 55, 57, 59 a současně schvaluje zřízení věcného 
břemene pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s. v těchto objektech za podmínek 
uvedených v dodatku důvodové zprávy bod 7 str. 1, 2, 3 
 
8. revokuje 
část svého usnesení ze dne 4.3.2003 a schvaluje: 
 
a) Udělení závazného souhlasu vlastníka s umístěním technologie tepelného zdroje, 
 
b) Smlouvu o umístění technologie tepelného zdroje, 
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c) Smlouvu o zřízení věcného břemene a  smlouvu o dodávce tepelné energie pro 
společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s. u objektů, u kterých má statutární město Olomouc 
podíl bytů ve vlastnictví a které budou vytápěny z OPS  v objektech Na Letné 37, 39, 41  Na 
Letné 47, 49, Lazecká 32, 34 a  Dlouhá 56, 58 za podmínek uvedených v dodatku důvodové 
zprávy bod 7 str. 1, 2, 3 
 
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. Černá cesta 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Kordovou Pavlou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)  
2. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 34, s Bartošovou Ivanou důvodové zprávy bod 1 
b)  
3. Rožňavská 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12, s Průchovou Marcelou dle důvodové 
zprávy, bod 2 a) 
4. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 65, s Kohoutovou Zuzanou dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
5. Rožňavská 2, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, se Štěpánkovou Zdeňkou dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
6. Na Letné 59, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Bajnarem Vlastimilem a Svatavou dle 
důvodové zprávy bod 3) 
7. Černá cesta 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Krausovou Vlastou dle důvodové zprávy 
bod  4) 
8. Tř. Svobody 27, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 20 s Dostálem Markem a Ludmilou dle 
důvodové zprávy bod 5) 
9. P. Přichystala 70, Olomouc velikosti 0+1, č.b.  7 s Hauerovou Lydií  dle důvodové zprávy 
bod 6) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy na byt s Vavrekem Barnabášem a Ludmilou dle důvodové 
zprávy bod 7)  
 
2. s uzavřením nájemní smlouvy na byt s Zemčákem Lubomírem dle důvodové zprávy bod 
8) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
   a) na 2 roky s nájemci:  
Šenková Ludmila, Černá cesta 11, Olomouc 
Fiala Marek, Velkomoravská 61, Olomouc 
Handlová Irena, U Letiště 2, Olomouc 
Mlčochová Irena, I.P.Pavlova 36, Olomouc 
Šlehoferová Iva, Libor, Černá cesta 11, Olomouc 
Štefánik Stanislav, Dr. Nešpora 13, Olomouc 
Lichtblauová Dana, I.P.Pavlova 40, Olomouc 
Drexlerová Božena, Černá cesta 13, Olomouc 
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Danielová Soňa, Černá cesta 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9a)  
 
   b) na 1 rok s nájemcem: 
Vláčilová Irena, Zdeněk, Za vodojemem 8, Olomouc 
Dvořák Břetislav, Černá cesta 15, Olomouc 
Vuová Eva, Riegrova 3, Olomouc 
Pompa Igor, Dáša, Zikova 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9b) 
   c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Kišová Daniela, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9c)  
 
4. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu   
    a) na 2 roky s nájemcem:   
Monika Bičanová, Černá cesta 21, Olomouc 
    b) na 1 rok s nájemcem: 
Michal Kovář, Tovární 37, Olomouc 
    c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Ilona a Petr Kučkovi, Synkova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b,c) 
 
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Libor Hradil, Synkova 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11     
 
6. s rozšířením nájemní smlouvy: 
a) na byt Jungmannova 20, Olomouc, Alena Řezníčková  o syna Jana Řezníčka 
b) na byt Jungmannova 18, Olomouc, Oldřiška Kučerová o vnuka Martina Vlčka  
dle důvodové zprávy bod 12 a,b)  
 
7. se zpracováním nových užších seznamů žadatelů o byt k datu 19.3.2003  
dle důvodové zprávy bod 13) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č.53, v DPS na ul.Přichystalova 68, s panem Oldřichem 
Voráčem, bytem Olomouc, Bezručova 4 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.42, v DPS na ul. Přichystalova 64, s paní Vlastimilou 
Pořízkovou, bytem Olomouc, Dr.Milady Horákové 21 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na vyt č.12, v DPS na ul.Peškova 1, s manželi Radoslavou a 
Miroslavem Prokopovými, bytem Karolíny Světlé 18 
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d) uzavření nájemní smlouvy na byt č.46, v DPS na ul. Peškova 1, s manželi Juliusem a 
Růženou Kolaříkovými, bytem Dělnická 48 
 
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č.34, v DPS Přichystalova 64, s paní Anežkou 
Čadílkovou, bytem Vojanova 18 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Bytové záležitosti - nájmy byt ů zvláštního ur čení mimo 

pořadník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) poskytnutí bytu mimo pořadník paní Zdeňce Melcrové dle důvodové zprávy 
 
b) poskytnutí bytu mimo pořadník panu Janu Leitnerovi dle důvodové zprávy 
 
c) poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník paní Věře Janovčíkové dle důvodové zprávy 
 
d) poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník paní Heleně Opletalové dle důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
a) poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník panu Václavu Kalinovi dle důvodové zprávy 
 
b) poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník paní Anně Sklenářové dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rekapitulaci rozpočtu roku 2003 dle přílohy č. 7 důvodové zprávy  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Jmenování zástupc ů zřizovatele do rad škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
zástupce zřizovatele do rad škol dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení jmenované zástupce zřizovatele a ředitele škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 15.4.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Provoz školních h řišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s provozem školních hřišť v období od 1.4. do 31.10.2003 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pravidelně sledovat provoz na školních hřištích v uvedeném období 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
Ing. V. Pokornému, náměstkovi primátora, ve spolupráci s komisí pro sport, tělovýchovu a 
využití volného času  
- jednat s ředitelem Slovanského gymnázia o možnostech používání hřiště na ulici 
Pasteurova pro veřejnost a o výsledcích informovat RMO 
T: 29.4.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Doprava v centru m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování Generelu dopravy centra města dle bodu 3. důvodové zprávy včetně 
harmonogramu postupu prací dle bodu 5. upravené  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení pracovní skupiny pro zpracování Generelu dopravy centra města dle upraveného 
bodu 4. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
postupovat dle schváleného harmonogramu postupu prací 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Stav požární ochrany za rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací Statutárního města 
Olomouce za rok 2002 
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2. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací Statutárního města Olomouce za rok 2003 
T: březen 2004 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
3. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o plnění schválené koncepce rozvoje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů  města Olomouce 
 
4. ukládá 
pokračovat v realizaci zvyšování akceschopnosti a zajišťování technických prostředků a 
materiálu požární ochrany u jednotek sborů dobrovolných hasičů města dle schválené 
koncepce rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
5. ukládá 
prověřit možnosti pořízení automobilové požární cisterny formou nájemného s právem koupě  
- leasingu 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
14 Zpracování p řehledu poskytnutých podpor z rozpo čtu města 

Olomouce právnickým a fyzickým osobám v roce 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně „Přehledu poskytnutých veřejných finančních podpor 
z rozpočtu SMO v roce 2002“ 
 
2. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodů 1 a 2 závěru důvodové zprávy 
T: 1.4.2003 
O: vedoucí odbor ů 
 
3. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodu 3 závěru důvodové zprávy 
T: leden 2004 
O: vedoucí ekonomického odboru 

ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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15 Investi ční akce - Rekonstrukce MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu č. 6.1. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit písemnou informaci o podmínkách čerpání státní dotace z MK ČR na akci dle 
důvodové zprávy 
T: 1.4.2003 
O: ředitel Moravského divadla Olomouc 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
16 Malá parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) akce č. 1, 3, 4, 5 dle bodu A) důvodové zprávy k realizaci v roce 2003 
b) akce č. 1 až 5 dle bodu B) důvodové zprávy ke zpracování projektové dokumentace v 
roce 2003 
 
3. ukládá 
zajistit realizaci a přípravu „Malých parkovišť“ dle bodu  2 a), b) v roce 2003 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
17 Úpravy komunikací - drobné akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přípravu akcí dle bodu A) 1až 5, bodu B) 7, 8, 9 a bodu C) 22, 23 a 27 upravené důvodové 
zprávy  
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3. ukládá 
odboru investic zahájit přípravu drobných akcí dle schváleného seznamu  
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
18 Rekonstrukce a z řízení VO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
k přípravě a realizaci akce dle bodů A) č. 2, 3, 5, 6, 7 a  přípravu akcí dle bodů  A) č. 4  a   
C) č. 3 
 
3. ukládá 
realizovat akce dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
19 MHD zastávky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
seznam akcí  č. A 3 - směr město, 6 a 7 k realizaci v roce 2003 dle bodu A důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
20 Cyklostezky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFDI na akce č. 1 a 2 dle bodu B) důvodové zprávy 
b) zahájení projekční přípravy akcí č. 3, 4 a 6 dle bodu B) důvodové zprávy 
 



 13

3. ukládá 
zahájit přípravu akcí dle bodu 2. a), b) 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
21 Soupis priorit KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Oslavy výro čí r. 2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit prezentaci města na schválených akcích dle upravené důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Cena města Olomouce - Pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy pracovní skupiny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy nové pracovní skupiny dle varianty č. 1 upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
úpravu Statutu udílení Ceny města Olomouce 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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24 Dodatek ke smlouv ě s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě s DPMO, a.s. 
T: 1.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 IDOS - smlouvy s obcemi na r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDOS a o poskytnutí příspěvku 
na pokrytí ztráty dopravce Connex Morava, a.s. 
 
3. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDOS a o poskytnutí příspěvku 
na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy s jednotlivými obcemi dle důvodové zprávy 
T: 1.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
informovat starosty dotčených obcí dopravní obslužností o výši příspěvků pro rok 2003 dle 
bodu 2 důvodové zprávy 
T: 1.4.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 IDOS - smlouva s Connex Morava, a.s. na r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh smlouvy s dopravcem Connex Morava, a.s. 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu s dopravcem Connex Morava, a.s. 
T: 1.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Vyúčtování banky obcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál o variantu se započtením nákladů mikroregionu Olomoucko 
T: 1.4.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
28 Smlouva k zabezpe čení veřejně prosp ěšných služeb ve m ěstě 

Olomouci na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou Smlouvu k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci na rok 
2003 (dále jen Smlouva) 
 
3. ukládá 
projednat  upravenou Smlouvu v představenstvu akciové společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. 
T: 15.4.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
po projednání v představenstvu akciové společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. 
podepsat tuto Smlouvu 
T: 15.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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29 Umíst ění magistrátu po transformaci st.správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat telefonní seznam pracovníků MmOl  k 31.3.2003 a zveřejnit na internetových 
stránkách města 
T: 1.4.2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. ukládá 
předložit  RMO návrh optimálního rozmístění odborů MmOl v návaznosti na využití objektu 
Hynaisova 
T: září 2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. souhlasí 
s postupem tajemníka dle důvodové zprávy při zajištění činnosti OSSP Uničov 
 
5. ukládá 
předložit RMO výslednou zprávu ohledně převodu movitého majetku bývalého Okresního 
úřadu Olomouc na statutární město Olomouc v souvislosti s převodem výkonu státní správy 
T: 1.4.2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
30 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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31 Povolení vjezdu do p ěší zóny, bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobého povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatné přenosné parkovací karty pro rok 2003 žadateli dle důvodové zprávy, 
odst. II 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
32 Komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a) členy komise cestovního ruchu : 
-  ing. Halinu Kotíkovou, PhD 
-  pí. Evu Hruškovou 
 
b) člena komise pro sport, tělovýchovu a využití volného času: 
- p. Jaroslava Nováka - předseda regionálního sdružení ČSTV Olomouc 
 
c) členy komise pro architekturu a územní plán: 
- ing.arch. Staška Žeravu 
- ing.arch. Pavla Pospíšila 
 
3. odvolává 
tajemnici komise fondu bytové výstavby pí. Kamilu Šindelářovou 
 
4. jmenuje 
tajemnici pro komisi fondu bytové výstavby ing. Michaelu Kličkovou 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
33 Změna statutu komise pro výchovu a vzd ělávání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
statut komise pro výchovu a vzdělávání dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit členy komise pro výchovu a vzdělávání s přijatým usnesením 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Rozpracování usnesení 4. zasedání ZMO, konaného dn e 

11.3.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 1, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003  - Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce: 
- ihned zaslat členům zastupitelstva platné znění  Jednacího řádu Zastupitelstva města 
Olomouce 
T: 1.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
2. ukládá 
k bodu 6, části 4 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Ukončení provozu mateřské školy Petelinova 
a mateřské školy Karafiátová: 
-  ihned informovat o přijatém usnesení týk. se ukončení provozu mateřské školy Petelinova 
a Karafiátová ředitele příslušných mateřských škol 
T: 1.4.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 6, části 5 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Ukončení provozu mateřské školy Petelinova 
a mateřské školy Karafiátová: 
- zajistit realizaci přijatého usnesení dle důvodové zprávy 
T: červenec 2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 6, části 6 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Ukončení provozu mateřské školy Petelinova 
a mateřské školy Karafiátová: 
- zpracovat a Zastupitelstvu města Olomouce v září 2003 předložit aktualizovanou koncepci 
sítě mateřských škol 
T: 24.6.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
k bodu 6, části 7 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Ukončení provozu mateřské školy Petelinova 
a mateřské školy Karafiátová: 
- usilovat o zaměstnání všech zaměstnanců zrušených mateřských škol v mateřských 
školách na území města Olomouce 
T: 24.6.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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6. ukládá 
k bodu 7, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - 
poskytnutí půjčky: 
- ihned podepsat Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě 
T: 1.4.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
k bodu 8, části 4 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Návrh Komplexního součinnostního programu 
prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2003: 
- ihned dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce ze dne 11.3.2003, které je nedílnou součástí již zaslané 
žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2003 
T: 1.4.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Návrh rozpočtu Statutárního města 
Olomouce na rok 2003: 
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 
2003 
T: průběžně 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
9. ukládá 
k bodu 14, části 2 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Výhled financování SmOl: 
- zpracovat návrh dofinancování investičních akcí z vnějších zdrojů a předložit jej 
Zastupitelstvu města Olomouce v červnu 2003 
T: 27.5.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO z 11.3.2003 - Nové názvy ulic: 
- ihned informovat, dle schválených pravidel, příslušné instituce o názvech nových ulic 
T: 1.4.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
11. ukládá 
reagovat na podnět Mgr. E. Čečotkové, který byl předán v písemné formě na zasedání ZMO 
11.3.2003 - viz příloha 
T: 15.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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35 Zřízení pokladen v budov ě Kosmonaut ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu EO dle předložené důvodové zprávy 
T: 1.4.2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
36 Žádost o za řazení do souboru nekrytých požadavk ů - MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat důvodovou zprávu dle připomínek z diskuse a předložit ji RMO 
T: 1.4.2003 
O: ředitel Moravského divadla Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Dopis rodi čům MŠ Karafiátova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
ústní důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Ručitelská smlouva - BD Olomouc, Jižní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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39 Korunní pevn ůstka - objekty D ělost řelecké sklady I. a II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit možnost dlouhodobého pronájmu areálu dle důvodové zprávy a o výsledku 
informovat RMO 
T: 15.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


