
 
USNESENÍ 

 

z 11. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 1.4.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 1.4.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Stanovení termín ů konání zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín 5. zasedání ZMO na  úterý   dne   6. 5. 2003  
- termín 6. zasedání ZMO na  středu dne 25. 6. 2003  
- termín 7. zasedání ZMO na  úterý   dne 23. 9. 2003 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 50 m2 v 
k.ú. Olomouc-město předem určenému zájemci panu Rostislavu Malíkovi dle důvodové 
zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku p.č. 383/2 zahrada o výměře 171 m2   v 
k.ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Zdeňku a Jarmile Přerovským dle 
důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 581/1 orná půda o výměře 200 m2 
v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci paní Andree Večerkové dle důvodové zprávy bod 
I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 519 zastavěná plocha o výměře 60 m2 v 
k.ú. Olomouc-město předem určeným zájemcům manželům Tomáši a Janě Melounovým dle 
důvodové zprávy bod I. 4)   
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5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 337 m2 
v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu  Jiřímu Christovi dle důvodové z právy bod 
I. 5)   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 222 zahrada o výměře 799 m2 v k.ú. 
Týneček předem určeným zájemcům manželům Miroslavu a Haně Zarzyckým dle důvodové 
zprávy bod I. 6)    
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 98/2 zahrada o výměře 99 m2 v 
k.ú. Lazce  předem určeným zájemcům panu Vladimíru Smékalovi a paní Evě Bulvové dle 
důvodové zprávy bod I. 7)   
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. 
Povel předem určeným zájemcům manželům Pavlu a Zuzaně Koláčkovým dle důvodové 
zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2  v 
k.ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Ing. Miroslavu a Ing. Libuši 
Hradilovým dle důvodové zprávy bod I. 9)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1045/1 ostatní plocha o výměře 6 
m2  v k.ú. Černovír předem určenému zájemci paní Zdeňce Navrátilové dle důvodové zprávy 
bod I. 10)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 
1.108 m2 v k.ú. Hejčín předem určenému zájemci panu Jaroslavu Flachsovi dle důvodové 
zprávy bod I. 12)   
 
12. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Vojtěchu 
Mutinovi - lokalita ul. 28. října - prodej dřevěných hraček dle důvodové bod I. 13)   
 
13. zveřejnění parkovacího stání v domě Peškova č. 1 - DPS  předem určenému zájemci 
panu Juliu Kolaříkovi dle důvodové zprávy bod I. 14)   
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu štítu domu Rooseveltova 90 - 40 m2 k reklamním účelům 
předem určenému zájemci společnosti TIP STUDIO s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 15)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP Opletalova 1, galerie v II. NP, 241,10 m2  předem 
určenému zájemci Liboru Gašparovičovi - Agentura GALIA dle důvodové zprávy bod I. 16) 
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu garáže ve dvorním traktu domu Masarykova 19 (vjezd z 
Praskovy ul.), 17 m2 předem určenému zájemci Romaně Melkové dle důvodové zprávy bod 
I. 17)  
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy Politických vězňů 2 - 1 m2 předem 
určenému zájemci společnosti EMPECOM s. r. o. dle důvodové  zprávy bod I. 18)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu dříve bytu, o velikosti 26,24 m2, Přichystalova 70  
předem určenému zájemci Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemku parc. č. 390/9 o výměře 15,08 m2, 24,51 
m2 a 69,50 m2 v k.ú. Hejčín předem určenému zájemci Marii Filipové dle důvodové  zprávy 
bod I. 20) 
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20. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemku parc. č. 390/9 o výměře 15,08 m2 a 69,50 
m2 v k.ú. Hejčín předem určenému zájemci Anně Polzerové dle důvodové  zprávy bod I. 21)  
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 390/9 o výměře 69,50 m2 v k.ú. 
Hejčín předem určenému zájemci Ctiradu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod I. 22)  
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Neředín  předem určenému zájemci Drahomíře Kocmánkové dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Neředín  předem určenému zájemci Silvii Janíčkové dle důvodové zprávy bod I. 24)  
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 378/8 o výměře 106 m2 v k.ú. 
Nová Ulice   předem určenému zájemci Jaroslavu Otáhalovi dle důvodové zprávy bod I. 25)  
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 607/28 o výměře 104 m2 v k.ú. 
Hodolany  předem určenému zájemci Ondřeji Lakomému dle důvodové zprávy bod I. 26)  
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1122/2 o výměře 25 m2 v k.ú. 
Hodolany  předem určenému zájemci Mgr. Jaroslavu Burglovi a Ireně Burglové dle důvodové 
zprávy bod I. 27)  
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 676 o výměře 14,80 m2 v k.ú. 
Hodolany   předem určenému zájemci Františku Kupkovi dle důvodové zprávy bod I. 28)   
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 256/1 louka o výměře 600 m2 v k. ú. Hejčín 
manželům Radkovi a Lence Alexovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
29. úplatný pronájem pozemků parc. č. 18/5 zahrada o výměře 71 m2, parc. č. 40/2 
zastavěná plocha o výměře 137 m2 a parc. č. 1045/29 zahrada o výměře 202 m2, vše v k.ú. 
Černovír manželům Miroslavě a Ladislavu Koutským dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře  4 m2 v k. ú. Nové 
Sady paní Janě Luňáčkové při nájemném  3 000,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 
3)   
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 745 ostatní plocha o výměře 4 m2  v k.ú. 
Radíkov paní Mileně Vašákové dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 107 ostatní plocha o výměře 5 m2   v k.ú. 
Týneček manželům Wisniewským dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Nové 
Sady společnosti CAC LEASING, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
34. splátky kupní ceny za odprodej  pozemku parc. č. 692/1 zahrada  o výměře  399 m2 v  
k. ú. Holice u Olomouc manželům Jiřího a Jany Divokovým s tím, že 1/2 kupní ceny uhradí 
do 30-ti dnů od  podpisu kupní smlouvy, zbývající část do 18-ti měsíců od podpisu kupní 
smlouvy dle důvodové zprávy bod II. A) 17)    
 
35. přidělení míst pro stánkový prodej:  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 II. A) 19)    
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36. úplatný pronájem části pozemku parcela č. 338/16 o výměře 23 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc (Polská 57) paní Věře Vajčnerové dle důvodové zprávy bod II. A) 20)    
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/15 o výměře 99 m2 v k.ú. Lazce Josefu 
Pavelkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 23 m2 v k.ú. Neředín Zbyňku 
Horákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Neředín Marku 
Burgovi dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení horkovodu na pozemcích 
parc. č. 972 ost. pl.  o výměře 1 102 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č. 87/2 o výměře 9 365 m2, 
parc. č. 89/4 o výměře 9 939 m2, parc. č. 90/32 o výměře 6 332 m2, parc. č. 94/31 o výměře 
4 774 m2, parc. č. 94/40 o výměře 5 562 m2, parc. č. 94/59 o výměře 428 m2, parc. č. 94/73 
o výměře 1 507 m2, parc. č. 94/85 o výměře 132 m2, parc. č. 95/3 o výměře 3 206 m2, parc. 
č. 95/11 o výměře 3 027 m2, parc. č. 95/27 o výměře 1 619 m2, parc. č. 98/4 o výměře 
38 228 m2, parc. č. 121/1 o výměře 1 670 m2, parc. č. 121/2 o výměře 1 940 m2, parc. č. 
121/3 o výměře 4 079 m2, parc. č. 121/4 o výměře 2 215 m2, parc. č. 124/9 o výměře 2 402 
m2, parc. č. 124/10 o výměře 3 924 m2, parc. č. 124/12 o výměře 4 848 m2, parc. č. 124/17 
o výměře 5 279 m2, parc. č. 124/22 o výměře 4 370 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. 
č. 95/3 o výměře 11 693 m2, parc. č. 210 o výměře 20 425 m2, parc. č. 271 o výměře 5 808 
m2, parc. č. 272 o výměře 4 134 m2, parc. č. 273 o výměře 7 763 m2, parc.č. 274 o výměře 
26 093 m2, parc. č. 278 o výměře 5 613 m2, parc. č. 280 o výměře 2 317 m2, parc. č. 281 o 
výměře 8 748 m2, parc. č. 282 o výměře 6 806 m2, parc. č. 283 o výměře 8 550 m2, parc.č . 
284 o výměře 16 843 m2, parc. č. 285 o výměře 16 641 m2, parc. č. 287 o výměře 25 088 
m2, parc. č. 288 o výměře 1 736 m2, parc. č. 290 o výměře 8 541 m2, vše ost. pl. a parc. č 
98/2 zahrada o výměře 8 406 m2, vše v k. ú. Lazce ve prospěch společnosti Dalkia Morava, 
a. s. Olomouc za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího vedení elektrokabelové přípojky NN a 
vstupu na pozemky parc. č. 1120/13 orná půda o výměře 1 456 m2, parc. č. 693 ost. pl. o 
výměře 6 474 m2, parc. č. 695 ost. pl. o výměře 3 904 m2, parc. č. 697/5 ost. pl. o výměře 
366 m2, vše v k. ú. Nemilany ve prospěch společnosti Český Mobil, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod II. A) 27)  
 
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 28)  
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 668 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Lazce 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 29)  
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelu VN a NN na 
pozemku parc. č. 240/1 ost. pl. v k. ú. Lazce ve prospěch společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. po odsouhlasení odborem ŽP dle důvodové zprávy bod II. A) 30)  
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonních kabelů na 
pozemku parc. č. 202/1 ost. pl. o výměře 626 m2 a parc. č. 203 ost. pl. o výměře 231 m2, 
vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 31)   
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46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení trubek HDPE pro optický 
kabel na pozemku parc. č. 350/30 ost. pl. 4 085 m2 v k. ú. Povel ve prospěch společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 33)  
 
48. úplatný pronájem prostor v suterénu a 1.NP části mázhausu domu Dolní náměstí 38 o 
velikosti 279,31 m2 za účelem zřízení vinárny Stanislavu Holinkovi dle důvodové zprávy bod 
II. B) 5)   
 
49. úplatný pronájem prodejny potravin a sázkové služby on-line systému a.s. Sazka, 
Rožňavská 16,  299 m2 panu Karlu Vaňkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
50. úplatný pronájem vinárny a sázkové služby on-line systému a.s. Sazka, Polská 57, 154 
m2 paní Věře Vajčnerové dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
51. úplatný pronájem NP Masarykova 3 (vchod Praskova 2), 33,49 m2 společnosti 
NÁBYTEK DAŇKOVÁ s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
52. úplatný pronájem garáže parc. č. 1019/5 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (Vrchlického 
ul), 12 m2  Marcele Muchové dle důvodové zprávy bod II. B) 9)    
 
53. úplatný pronájem skladu a archivu, o velikosti 36 m2 v 2. NP domu Horní náměstí 10 
PharmDr. Jarmile Popelkové dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
54. úplatný pronájem NP č. 2 v podchodu v přednádraží panu Slobodanu Ruskovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
55. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č. 1 -  44,53 m2 panu Štěpánu Růžičkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 13)   
 
56. zveřejnění úplatného pronájmu NP Politických vězňů 2, restaurace, 730 m2 předem 
určenému zájemci panu Lubomíru Kadlecovi dle důvodové zprávy bod II. B) 16)   
 
57. úplatný pronájem NP - Havlíčkova č. p. 1142 - 183,70 m2 ve městě Litovel statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
58. úplatný pronájem NP - Havlíčkova č. p. 1142 - 95 m2 ve městě Litovel statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 18)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti VIA ULTIMA s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 815 ostatní 
plocha o výměře 11 m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
2. pana Václava Proksche o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1347 ostatní plocha  o 
výměře 297 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
3. manželů Pavla a Anny Uřičářových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 328/1 
ostatní plocha o výměře 15 m2  v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
4. společnosti PANTA - Š, spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 404/3 
ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 8)   
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5. paní Dany Kovářové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha o 
výměře  12 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 13)    
 
6. manželů Radoslava a Mgr. Ivany Ostrčilových o schválení splátek kupní ceny za odprodej 
části pozemku parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 153 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy 
bod II. A) 18)    
 
7. pana Františka Dopity o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 247/25 zahrada o 
výměře 400 m2 a části pozemku parc. č. 247/12 louka o výměře 260 m2 v k. ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod II. A) 35)   
 
8. pana RNDr. Jelínka a MUDr. Pavla Erdöse o revokaci usnesení RMO ze dne 18. 3. 2003, 
čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 3) ve věci nevyhovění  žádosti pana RNDr. Jana Jelínka, aby 
garáže č. 2, 4, 5, 6 mohli nájemníci  společně využívat jako kolárny a kočárkárny dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
9. paní Aleny Vlčkové o úplatný pronájem NP - Horní nám.  5 - 2 m2 - výkladec dle důvodové 
zprávy bod II. B) 12)   
 
10. vlastníků pozemků parc. č. 617 pastvina o výměře 645 m2, parc. č. 618 pastvina o 
výměře 384 m2, parc. č. 619 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 621 ost. pl. o výměře 605 m2, 
parc. č. 622 pastvina o výměře 29 m2, parc. č. 623 ost. pl. o výměře 242 m2, parc. č. 624 
pastvina o výměře 376 m2, parc. č. 625 pastvina o výměře 637 m2, parc. 626 pastvina o 
výměře 640 m2 a parc. č. 628 pastvina o výměře 689 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce o  
zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 
405/1 ost. pl. o výměře 2 869 m2  v k. ú. Radíkov u Olomouce ve prospěch vlastníků 
pozemků parc. č. 617 pastvina o výměře 645 m2, parc. č. 618 pastvina o výměře 384 m2, 
parc. č. 619 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 621 ost. pl. o výměře 605 m2, parc. č. 622 
pastvina o výměře 29 m2, parc. č. 623 ost. pl. o výměře 242 m2, parc. č. 624 pastvina o 
výměře 376 m2, parc. č. 625 pastvina o výměře 637 m2, parc. 626 pastvina o výměře 640 
m2 a parc. č. 628 pastvina o výměře 689 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce dle důvodové 
zprávy bod II. A) 24)  
 
11. společnosti MARPER spol. s r. o. o zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení 
vedení kabelu NN na pozemku parc. č. 1896 ost. pl. o výměře 1 426 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce ve prospěch společnosti MARPER spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
3. souhlasí 
1. se stavebními úpravami, které spočívají v provedení rekonstrukce bytu Přichystalova 70,  
o velikosti 26,24 m2 a rozšíření stávajících nebytových prostor Charitní školky Khamoro v 
celkové výši 70.000,- Kč dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
2. s prodloužením  termínu k předložení žádosti o stavební povolení společnosti EOS 
GROUP s. r. o. do 1. 6. 2003 dle důvodové zprávy bod II. A) 16)    
 
3. s ukončením nájemního vztahu výpovědí u NP Dolní náměstí 38, kanceláře dispečinku 
taxi služby, 20 m2, nájemce František Žák dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
4. s návrhem Polikliniky Olomouc spol. s r. o. na prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2012 u 
úplatného pronájmu objektu č. p. 1067 s pozemkem parc. č. 1302/1 zast. pl. o výměře 1635 
m2 a parc. č. 414 ost. pl. o výměře1246 m2, v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy 
bod II. B) 19)   
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5. s navýšením nájemného u úplatného pronájmu objektu č. p. 1067 s pozemkem parc. č. 
1302/1 zast. pl. o výměře 1635 m2 a parc. č. 414 ost. pl. o výměře1246 m2, v k. ú. Olomouc 
- město na 1. 580.000,- Kč/rok od 1. 1. 2003 za podmínky, že část nájemného ve výši  
343.255,- Kč/rok nebude moci nájemce odečítat z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 
19)  
 
6. s prominutím nájemného za rok 2001 panu Miloslavu Číhalovi dle důvodové zprávy bod II. 
A) 34)   
 
7. se záměrem na odprodej pozemku parc. č. 86 zast. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Slavonín ve 
vlastnictví  ČR- Ředitelství  silnic a dálnic ČR jiné právnické nebo fyzické osobě dle upravené 
důvodové zprávy bod II. A) 36)  
 
4. trvá 
na svém usnesení ze dne 3. 12. 2002 ve věci schválení výběru nájemce NP - Palackého  - 4 
garáže mezi žadateli uvedenými v důvodové zprávě, kteří bydlí v bytech na ul. Legionářské 
1, 3 a Palackého 8, formou obálkové metody na výši nájemného při minimální výši 
nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
5. bere na v ědomí 
1. důvodovou zprávu bod II. B) 3)    
 
2. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 20.3.2003 mezi Elmanem Iljasovem, bytem Na 
Vozovce 38, Olomouc, jako prodávajícím a JESPERIA CZECH, s.r.o., se sídlem Rolsberská 
66, Olomouc, zast. Liborem Kašparem, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
3. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 25.2.2003 mezi Alexejem Zatloukalem, 
Pavelčákova 14, Olomouc, jako prodávajícím a Lubomírem Kadlecem, Neředínská 43, 
Olomouc, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 16) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 336/1 ost. pl. o výměře  5 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Pavlu a Barboře Mojžíšovým za kupní cenu ve výši 4 950,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)    
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní 
Mgr. Martě Kostelanské za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1205/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní 
Danuši Jezerské za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 1000/2 ost. pl. o výměře 138 m2 v k. ú. Řepčín manželům 
Františku a Evě Štenclovým  (dle stávajícího oplocení) za kupní cenu ve výši 74.387,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 18)  
 
5. výkup  pozemku parc. č. 608/7 ost. pl. o výměře 556 m2 v k. ú. Neředín z vlastnictví pana 
Ing. Leonarda Zelinky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  
72 280,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 19)   
 
6. výkup pozemku parc. č. 662/25 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Chomoutov z vlastnictví 
manželů Ing. Pavla a Věry Zmitkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 6 240,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)   
 
 



 8 

7. výkup části pozemku parc. č. 1106/57 ost. pl.  o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 1106/67) v 
k. ú. Černovír z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 120,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 21)   
 
8. následující postup prodeje výše uvedeného pozemku: 
- trvat na svém rozhodnutí ze  dne 26.9. 2002 a odprodat pozemek parc.č. st. 992 zast.pl. o 
výměře 286  m2 v k.ú. Nové Sady  u Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 732  
( Handkeho 7, Olomouc) 
- souhlasit s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 7 souhlasit s 
nabytím ideálních částí pozemku parc. č. st. 922 zast.pl. o výměře 286 m2 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního práva nabídnuty 
ostatním spoluvlastníkům objektu domu Handkeho 7, za kupní cenu 490,-Kč/m2. 
- souhlasit s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 7 akceptovat nabídku 
na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém vlastnictví 
statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
9. následující postup prodeje výše uvedeného pozemku: 
- trvat na svém rozhodnutí ze  dne 26.9. 2002 a odprodat pozemky  parc.č. st. 993/1 zast.pl. 
o výměře 273  m2, parc.č. 993/2 zast.pl. o výměře 29 m2 a parc.č. 993/3 zast.pl. o výměře 
251 v k.ú. Nové Sady  u Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 733  (Handkeho 9-
11, Olomouc) 
- souhlasit s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 9 -11 souhlasit 
s nabytím ideálních částí pozemků parc.č. st. 993/1 zast.pl. o výměře 273 m2, parc.č. 993/2 
zast.pl. o výměře 29 m2 a parc.č. 993/3 zast.pl. o výměře 251 v k.ú. Nové Sady  u 
Olomouce, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního práva nabídnuty 
ostatním spoluvlastníkům domu Handkeho 9-11, za kupní cenu 490,-Kč/m2. 
- souhlasit s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 9-11 akceptovat 
nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém 
vlastnictví statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 23)  
 
10. následující postup prodeje výše uvedeného pozemku: 
-  trvat na svém rozhodnutí ze  dne 26.9. 2002 a odprodat pozemky parc.č. st. 991/1 zast.pl. 
o výměře 696 m2, parc.č. st. 991/2 zast.pl. o výměře 14 m2 a parc.č. st. 991/3 zast.pl. o 
výměře 1 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouc spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 731  
(Handkeho 3-5, Olomouc) 
- souhlasit s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 9 -11 souhlasit 
s nabytím ideální části pozemků parc.č. st. 991/1 zast.pl. o výměře 696 m2, parc.č. st. 991/2 
zast.pl. o výměře 14 m2 a parc.č. st. 991/3 zast.pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouc, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního práva nabídnuty 
ostatním spoluvlastníkům domu Handkeho 3-5, za kupní cenu 490,-Kč/m2. 
-  souhlasit s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 3-5 akceptovat 
nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém 
vlastnictví statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 24)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Petra Taláška o odprodej části pozemku parc. č. 24/9 ost. pl.  o výměře  
2 000 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
2. žádosti pana Miroslava Janíčka o odprodej pozemků parc. č. st. 18 zast. pl. o výměře 257 
m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2  v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 7)    
 
3. žádosti manželů Miroslava a Mgr. Soni Ševčíkových o odprodej části  pozemku parc. č. 
247/11 ost. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 8)   
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4. žádosti pana Ing. Ivana Polácha o odprodej části pozemku parc. č. 971/2 o výměře 160 
m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
5. žádosti manželům Věry a Jindřicha Paličkových o odprodej části pozemku parc. č. 
862/213 zahrada o výměře 141 m2 v k. ú.  Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
6. žádosti manželů Pavla a Petruše Stejskalových o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
7. žádosti pana Luďka Švorce o odprodej části  pozemku parc. č. 207/15 orná půda o 
výměře 700 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
8. žádosti paní Hany Vranové a pana Jana Přikryla o odprodej pozemků parc. č. 360/2 
zahrada  o výměře 769 m2 v k. ú. Týneček a parc. č. 1487/2 orná půda  o výměře 1 121 m2 
v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
9. žádosti manželům Pavla a Hany Látalových o odprodej  pozemku parc. č. 296 zahrada o 
výměře 512 m2  v k. ú. Svatý Kopeček, popř. části předmětného pozemku o výměře 226 m2 
dle důvodové zprávy bod III. 14)   
 
10. žádosti pana Tomáše Theimera o odprodej části pozemku parc. č. 1937 ost. pl. o výměře 
40 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
11. žádosti paní Ing. Ludmily Víťazkové o výkup pozemku parc. č. 1845/23 orná půda o 
výměře 7 689 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví paní Ing. Ludmily Víťazkové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
12. žádosti paní Ing. Ludmily Víťazkové o směnu pozemků parc. č. 1843/131 o výměře 4 994 
m2 a parc. č. 1843/166 o výměře 2 381 m2, vše orná půda v k. ú. Holice ve vlastnictví paní 
Ing. Ludmily Víťazkové za pozemky parc. č. 779/1 orná půda o výměře 3 396 m2, parc. č. 
862 zahrada o výměře 2 111 m2, parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, parc. č. 864 
zahrada o výměře 839 m2, parc. č. 865 zahrada o výměře 826 m2, vše v k. ú. Holice ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 17)   
 
13. žádosti manželů Miroslava a Marie Šindelových a paní Alžběty Hnátkové o směnu 
ideálních podílů nemovitosti, a to pozemku parc.č. st. 992 zast.pl. o výměře 286 m2 v k.ú. 
Nové Sady  u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 
ostatních stavebních objektů - chodníků, příjezdové komunikace, parkoviště nacházející se 
na pozemcích parc.č. 5/9, 5/10.5/11 a 5/12 vše ost.pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve 
vlastnictví spoluvlastníku domu Handkeho 3,5,7,9,11, Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
22)   
 
14. žádosti paní Taťány Skývové o výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2, 
parc. č. 700/2 ost. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2, parc. č. 
701/2 vodní plocha o výměře 19 451 m2, parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 2 090 m2, vše v 
k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod III. 1)    
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002, čís. spis. seznamu  3.1, bod 53  ve věci výše kupní 
ceny za odprodej objektu Dobnerova č. 24  s pozemkem parc. č. 1153/2 zast. pl. o výměře 
679 m2 v k.ú. Nová Ulice paní Janě Hladišové a schválit kupní cenu ve výši 2. 119 980,- Kč, 
tj. snížená o polovinu požadované částky dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Ing. Richarda Benýška jako dražebníka NP v domě Komenského 1 dle důvodové zprávy bod 
1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Hynka Maxy a trvá na původní kupní ceně dle důvodové zprávy bod 2 str.1,2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 192/8  v domě  Norská 23,25  spoluvlastníkům domů za kupní cenu  
ve výši 174 807,-Kč dle důvodové zprávy bod 3 str .2,3  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení kupní ceny za NP prodejna potravin v domě Hanušova 2,4 o částku 26 700,-Kč. 
Kupní cena za NP po odečtu činí  
342 287,-Kč dle důvodové zprávy bod 4 str.3 
 
5. vyhovuje žádosti 
pana Jaroslava Zachovala  dle důvodové zprávy bod 5 str.3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP v domě Wellnerova 4 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod  6 str.3,4 
 
7. schvaluje 
žádosti o úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za 
jednotky v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 7 str.4 
 
8. vyhovuje žádosti 
paní MUDr. Milady Zendulkové v souvislosti s platnou vyhláškou č. 2/2000 dle důvodové 
zprávy bod 8 str.4,5  
 
9. schvaluje 
předložený postup dle důvodové zprávy bod 9 str. 5,6 
 
10. schvaluje 
odklad úhrady  I. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku o dva  měsíce  dle důvodové 
zprávy bod 10  str .6 
 
11. schvaluje 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 11 str.6 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytu oprávněné nájemnici dle vyhlášky č. 13/97,14/98 a 8/2000 dle důvodové zprávy 
bod 12 str. 6,7 
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13. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 13 str.6,7 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Foersterova 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 69, s Vychodilovou Pavlínou a Jaroslavem 
dle důvodové zprávy, bod 1 a)  
2. Dukelská 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 15, se Sporyszem Zdeňkem důvodové zprávy 
bod 1 b)  
3. Lazecká 71, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6, s Lešikarem Jiřím, dle důvodové zprávy, bod 1 
c) 
4. Stiborova 10, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 16, se Strejčkem Rostislavem dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
5. Řezáčova 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Parákovou Ivanou dle důvodové zprávy bod 
1 e) 
6. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 46, s Ing. Černochem Karlem a Janečkovou 
Markétou dle důvodové zprávy bod 1 f) 
7. Velkomoravská 61, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 17, se Špunarovou Radkou a Petrem dle 
důvodové zprávy bod  2) 
8. I. P.Pavlova 42, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, s Hegerovou Alenou dle důvodové zprávy 
bod 3 a) 
9. Na Letné 59, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8, s Krejčiříkovou Pavlou dle důvodové zprávy 
bod 3 b) 
10. Na Šibeníku 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Josefčukovou Martinou dle důvodové 
zprávy bod 3 c) 
11. Skupova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, s Foukalovou Vlastou dle důvodové zprávy 
bod 3 d) 
12. Černá cesta 47, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, s Staroštíkovou Martinou dle důvodové 
zprávy bod 3 e) 
13. Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 38, s Mičolovou Gabrielou dle důvodové 
zprávy bod 3 f) 
14. Skupova 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Hlavicovou Marií dle důvodové zprávy 
bod 3 g) 
15. Na Letné 37, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10, s Kučerkou Radkem dle důvodové zprávy 
bod 4 a) 
16. Wellnerova 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5, s Reifem Janem dle důvodové zprávy bod 4 
b) 
17. Stiborova 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4, s Hrubým Tomášem dle důvodové zprávy 
bod 4 c) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Staníček Zdeněk, I.P.Pavlova 36, Olomouc 
Voňková Marie, P.Přichystala 62, Olomouc 
Zlobická Angela, Divišova 5, Olomouc 
Skácelová Monika, P.Přichystala 62, Olomouc 
Přikryl Martin, Sladkovského 1E, Olomouc 
Šalantai Jarmila, Rumunská 11, Olomouc 
Fialová Martina, Topolová 1, Olomouc 
Havelka Libor, Topolová 4, Olomouc 
Rajtová Šárka, Sladkovského 1A, Olomouc 
Petter Josef, Dagmar, V.Řezáče 16, Olomouc 
Zlámal Jiří, Irena, Černá cesta 33, Olomouc 
Bušina Roman, Jitka, Černá cesta 31, Olomouc 
Smrček Pavel, Jarmila, Černá cesta 19, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 
Lakvová Věra, Černá cesta 17, Olomouc 
Forajta Stanislav, Dagmar, Černá cesta 15, Olomouc 
Novotná Dana, Černá cesta 13, Olomouc 
Peterková Pavlína, Černá cesta 11, Olomouc 
Klimešová Ludmila, Černá cesta 9, Olomouc 
Daniel Jaromír, Soňa, Černá cesta 5, Olomouc 
Skácel Petr, Pavla, U Hradeb 2, Olomouc 
Hirošová Věra, Dolní nám. 6, Olomouc 
Novotná Kateřina, Petr, U Letiště 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a)  
 
    b) na 1 rok s nájemcem: 
Portyš Karel, P.Přichystala 70, Olomouc 
Juřenová Renata, Martin, Černá cesta 13, Olomouc 
Daniel Rudolf, Černá cesta 9, Olomouc 
Čtvrtlíková Zuzana, Černá cesta 3, Olomouc 
Berková Romana, Dolní nám.48, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5b) 
 
    c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Baláž René, P.Přichystala 70, Olomouc 
Janků Miloslav, P.Přichystala 70, Olomouc 
Poliaková Aranka, P.Přichystala 70, Olomouc 
Mestlová Dana, Tovární 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou s nájemcem: 
Jančíková Jaroslava a Libor, U Letiště 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6)  
 
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
    a) Miroslav Valouch, Dr.Nešpora 9, Olomouc 
    b) Stanislav Lužný, ml., Švédská 1, Olomouc 
dle doplněné důvodové zprávy bod 7)      
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4. s rozšířením nájemní smlouvy: 
    a) na byt Jungmannova 20, Olomouc, Emilie Mašková  o syna Romana Mašku 
    b) na byt Jungmannova 20, Olomouc, Anna Vymazalová o syna Pavla Vymazala 
    c) na byt Jungmannova 20, Olomouc, Emil Novák o vnuka Jana Vitoula  
dle důvodové zprávy bod 8 a,b,c)  
 
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.69, v DPS na ul.Politických vězňů 4, s paní Zdenkou 
Melcrovou, bytem Olomouc - Radíkov, Vrchní 76 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.17, v DPS na ul.Erenburgova 26, s panem Josefem 
Prášilem, bytem Olomouc, třída Kosmonautů 30 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.27, v DPS na ul.Holečkova, s paní Jaroslavou 
Petrovou, bytem Olomouc, Ibsenova 7 
 
d) uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č.5, na ul.Balbínova 9, s panem Ondrejem 
Kohutem, bytem Olomouc - Chomoutov, Horecká 2 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti paní Marcelky Špannerové, bytem Olomouc, E.F.Buriana 10, o poskytnutí nájmu 
bytu v DPS Přichystalova 66 dle žádosti 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o usnesení RMO 
T: 15.4.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
4. ukládá 
předložit RMO  návrh úpravy pravidel pronájmu bytů zvláštního určení 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
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5. ukládá 
požádat AK Ritter - Šťastný o právní posouzení přechodu nájmu bytů v DPS 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2003 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle předložené důvodové zprávy včetně přílohy č. 1 a varianty 
č. 2 dodatku 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Příspěvky v oblasti kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti kultury dle upraveného bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací dle 
upraveného bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti Oživení centra dle upraveného bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
rozdělení účelově vázaných příspěvků z rozpočtu dle upraveného bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 24.6.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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7. ukládá 
OVVI zpracovat ve spolupráci s manažerem CR harmonogram programu „Oživení centra“ 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Finanční vypo řádání roku 2002 p říspěvkových organizací a 

odpisové plány  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání a odpisové plány příspěvkových organizací dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací provést finanční vypořádání dle důvodové zprávy 
T: 29.4.2003 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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12 Jmenování zástupc ů statutárního m ěsta do konkurzních 
komisí  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
zástupce statutárního města do konkurzních komisí dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení Krajský úřad Olomouckého kraje a jmenované osoby 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Návrh na poskytnutí finan čních p říspěvků z rozpo čtu 

Statutárního m ěsta Olomouce nestátním subjekt ům působícím 
v sociální oblasti  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce, schválenými 
RMO dne 25.1.2000 
T: 27.5.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Žádost o zm ěnu účelu poskytnutého finan čního p říspěvku z 

rozpo čtu Statutárního m ěsta v roce 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat žadatele o usnesení RMO 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Plavecký stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finančních nákladů dle upravené důvodové zprávy do nekrytých požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Areál 9. kv ětna - koncepce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
koncepci využití území areálu 9. května dle bodu I. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s přípravou investičního záměru v ploše „F“ areálu dle připomínek RMO 
 
4. ukládá 
postupovat dle bodu III. důvodové zprávy 
T: 29.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Generel p ředzahrádek - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat a projednat studii („generel předzahrádek“) v souladu s důvodovou zprávou   
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Dislokace Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr dislokace odborů v objektu Hynaisova dle důvodové zprávy, jako podklad pro 
pokračování přípravy rekonstrukce tohoto objektu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
19 Přednádraží III. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu C 1, 2 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
20 Smlouvy o poskytnutí dotace s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
 
3. schvaluje 
návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
T: 15.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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5. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
T: 15.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Dopravní opat ření Bělidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje 
odstranění 2 ks zpomalovacích prahů z ulice Matěje z Janova 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Žádosti o umíst ění předzahrádek + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO v ulici 
Brunclíkova 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatelku p. Danuši Čechovou, Brunclíkova 3, 
783 71  Olomouc, každoročně vždy na dobu od 1.5. do 30.9. v letech 2003 - 2004 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATORIE v ul. tř. 
Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele p. Jiřího Doležílka, Dlouhá 38, 772 00  
Olomouc, na dobu od 4.4. do 30.9. 2003 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Hanácká restaurace na 
Dolním náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele p. Stanislava Holinku, Na 
Nivách 2, 783 51  Samotišky, na dobu od 4.4. do 30.11. 2003 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici Švédská 
3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele p. Zbyňka Ryšánka, Wurmova 4, 772 00  
Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2003 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení IL CASTELLO v ulici 28. 
října 3, Olomouc, v rozsahu 27,6 m2 pro žadatele p. Milana Šišmu, Svatoplukova 4, 779 00  
Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2003 
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7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení kavárna MAHLER na 
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group spol. s r.o., 
Michalská 2, 771 00  Olomouc, na dobu od 4. 4. do 15. 4. 2003 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Café Mahler na Horním 
náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 144 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, spol. s r.o., 
Michalská 2, 772 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2003 
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HOSPODA U DÁŠENKY 
v ulici Masarykova 3, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele p. Jana Takáče, Černá cesta 
95/29, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna U ŠROTTŮ v 
ulici Rejskova 5, Olomouc, v rozsahu 4,5 m2 pro žadatele p. Víta Jedličku, Klicperova 
410/11, 772 00 Olmouc, na dobu od 1.5. do 15.10. 2003 
 
11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatelku p. Simonu Leblovou, tř. Míru 28, 772 00  
Olomouc, na dobu od 24.5. do 10.10. 2003 
 
12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna MARUŠKA v 
ulici 28. října, Olomouc, v rozsahu 44 m2 pro žadatelku p. Janu Maruškovou, Úzká 2, 772 00  
Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. 2003 
 
13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Lazecká 55, 
Olomouc, v rozsahu 4,14 m2 pro žadatelku p. Jaroslavu Vojtěchovskou, Zeyerova 14,  
772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bufet NA RŮŽKU v ulici tř. 
17. listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku p. Eleonoru Paverovou, 
Masarykova 23, 772 00  Olomouc, na dobu od 5.5. do 26.9. 2003 
 
15. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení IRISH PUB - THE CRACK 
v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 32,5 m2 pro žadatelku p. Janu Bartoškovou, Povelská 
19, 783 02  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.9. 2003 
 
16. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MARCO POLO v ulici 
Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele f. Bertoldi, spol. s r.o., Masarykova 
891/15, 772 00  Olomouc, na dobu od 10.4. do 9.10. 2003 
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17. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Mc DONALDŚ na Horním 
náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f. BRULÍK, spol. s r.o., U Stadionu 12, 
772 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2003 
 
18. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na Dolním 
náměstí 14, Olomouc, v rozsahu 325 m2 pro žadatele p. Stanislava Klona, Otakara 
Jeremiáše 16, 779 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
19. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL v 
ulici Komenského 31, Olomouc, v rozsahu 62,5 m2 pro žadatele p. Pavla Lebla, Charkovská 
11, 772 00 Olomouc, na dobu od 4.4. do 30.9. 2003 
 
20. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Dlouhá 54A, Olomouc, v 
rozsahu 6,4 m2 pro žadatelku p. Máriu Romančíkovou, Alšova 3, 779 00  Olomouc, 
každoročně vždy na dobu od 1.5. do 30.9. v letech 2003 - 2004 
 
21. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Moravská restaurace na 
Horním náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 62,06 m2 pro žadatele p. Zdeňka Matěje, 
Karafiátova 13, 779 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10.2003 dle dodatku důvodové 
zprávy 
 
22. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici Riegrova 6, 
Olomouc, v rozsahu 56 m2 pro žadatele p. Petra Doležela, Wolkerova 39/25, Olomouc, na 
dobu od 15.4. do 12.10.2003 dle dodatku důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 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 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. a návrh dodatku ke smlouvám 
s obcemi Štěpánov a Velký Týnec dle příloh důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. 
T: 15.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

 



 22

5. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvám s obcemi Štěpánov a Velký Týnec 
T: 15.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 15.4.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Žádost o bezplatnou p řepravu ú častník ů konference Biotrans  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Rekonstrukce krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
upravená kritéria výběrového  řízení  
 
3. ukládá 
předložit RMO úplné znění výzvy včetně návrhu firem, které budou vyzvány  
T: 15.4.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. ukládá 
informovat RMO o výsledku výběrového řízení a konečném návrhu financování 
T: 27.5.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
26 Dopln ěná a dopracovaná žádost o navýšení rozpo čtu MDO pro 

rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
pracovní skupinu členů RMO ve složení: Mgr. Vláčilová, M. Petřík a Mgr. Ing. Konečný 
 
3. ukládá 
pracovní skupině předložit RMO návrh dalšího řešení 
T: 15.4.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 

 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Komise m ěstských částí - zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a/ členy KMČ podle předložené upravené důvodové zprávy 
b/ předsedy KMČ Nemilany a KMČ Řepčín podle předložené důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
členy KMČ podle předložené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy a nové členy o jejich jmenování 
T: 15.4.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
28 Příspěvky v oblasti sportu a t ělovýchovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky v oblasti sportu a tělovýchovy dle upravené tabulky důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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29 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2, písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
- organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel a v odboru životního 
prostředí MmOl s účinností od 1. 4. 2003 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
30 Jednání s Českou spo řitelnou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
31 Zasílání zpráv do RMO E-mailem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup navržený v přiložené důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
zasílat zprávy pro jednání RMO na adresu zprávy_RMO vždy v pátek před zasedáním RMO 
do 11.00 hod. 
T: ihned 
O: vedoucí odbor ů 
 
4. ukládá 
zpracovat postup při zasílání zpráv dle bodu 3 usnesení a předat jej vedoucím odborů a 
členům RMO 
T: 15.4.2003 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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32 Žádost firmy Radekov, spol. s r.o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, schválit variantu B upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
33 Valná hromada DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním Ing. Vladimíra Menšíka členem představenstva DPMO, a.s. 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře v souladu s bodem 2 usnesení 
T: 15.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Změna ve složení p řísedících Okresního soudu Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu vč. příloh 
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2. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit se zproštěním funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Marie Kubáčové 
- na vlastní žádost 
 
3. ukládá 
předložit návrh na změnu ve složení přísedící Okresního soudu v Olomouci na zasedání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
36 Wroclav - služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast  na služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
37 Subotica - služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 Zástupci z řizovatele v radách škol - dopln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
zástupce zřizovatele z rady školy při ZŠ Olomouc, Mozartova 48 dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
zástupce zřizovatele do rad škol při ZŠ Olomouc, Nedvědova 17, ZŠ Olomouc, Gorkého 39 a 
ZŠ Olomouc, Mozartova 48 dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení jmenované zástupce zřizovatele a ředitele škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nemá námitek 
k předloženému Návštěvnímu řádu stadionu SK Sigma Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
 
 

 

 

 

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


