
 
USNESENÍ 

 

z 12. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15.4.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
-  k termínu 15.4.2003 dle upravené  části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle upravené  části B) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené části A) a upravené části B) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit informaci o plnění usnesení ZMO na zasedání zastupitelstva dne 6.5.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 148 m2 a 
parc.č. 446/12 ostatní plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Slavonín  předem určenému zájemci 
panu Josefu Dieslovi dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 126 m2 a 
parc.č. 446/12 ostatní plocha o výměře 157 m2 v k.ú. Slavonín předem určenému zájemci 
panu Jaromíru Bednaříkovi dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2 
a parc. č. 446/12 ostatní plocha o výměře 140 m2 v k.ú. Slavonín předem určenému zájemci 
panu Pavlu Martinkovi dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. 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. 4)   
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5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 100 m2 a 
parc.č. 446/12 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Slavonín předem určenému zájemci 
panu doc.Ing.Vladislavu Toulovi dle důvodové zprávy bod I. 5)   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 623/7 ostatní plocha o výměře 300 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci paní Margitě Šarníkové dle 
důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1001 ostatní plocha o výměře 80 
m2 v  k.ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Josefu Lechnerovi dle důvodové 
zprávy bod I. 7)   
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 98/2 zahrada o výměře 85 m2  v 
k.ú. Lazce předem určeným zájemcům manželům Mgr. Miroslavu a Mgr. Janě Kutínovým dle 
důvodové zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1051/3 ostatní plocha o výměře 120 
m2 v k. ú. Nová Ulice předem určeným zájemcům panu JUDr. Vladimíru Vláčilovi a paní 
Jaroslavě Typnerové dle důvodové zprávy bod I. 9)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 204 m2 
v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci paní Marii Lamačové dle důvodové zprávy bod I. 
10)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části vnější zdi plechového objektu o velikosti 15 m2 na 
částech pozemků parc. č. 346/3 ostatní plocha a parc. č. 346/4 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Hejčín předem určenému zájemci panu Vlastimilu Müllerovi dle důvodové zprávy bod I. 11)   
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu  pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha o výměře 3 983 
m2 v k.ú. Hejčín předem určenému zájemci společnosti Pozemní stavby Olomouc, a. s. dle 
důvodové zprávy bod I. 12)   
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1072 ostatní plocha o výměře 8 
m2 v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci paní Ireně Kabelíkové dle důvodové zprávy 
bod I. 13)   
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 79/30 ostatní plocha o výměře 20 
m2 v k.ú. Olomouc-město předem určenému zájemci společnosti TABÁK PROFIT s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod I. 14)  
 
15. zveřejnění výpůjčky pozemků parc. č.  885/6 st. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 885/7 st. pl. 
o výměře 273 m2, parc. č. 885/8 ost. pl. o výměře 4262 m2, parc. č. 885/14 ost. pl. o výměře 
10688 m2, parc. č. 885/15 ost. pl. o výměře 777 m2, parc. č. 885/16 ost. pl. o výměře 924 
m2, parc. č. 885/19 ost. pl. o výměře 189 m2, parc. č. 885/21 ost. pl. o výměře 390 m2, parc. 
č. 885/23 ost. pl. o výměře 1098 m2, parc. č. 885/24 ost. pl. o výměře 6231 m2, parc. č. 
885/26 ost. pl. o výměře 796 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce a pozemků parc. č. 885/17 o 
výměře 120 m2, parc. č. 885/18 o výměře 21 m2, parc. č. 885/20 o výměře 73 m3 a parc. č. 
885/22 o výměře 118 m2, vše ost. pl., hřiště, stadiony v k.ú. Holice u Olomouce předem 
určenému zájemci  FK HOLICE 1932 dle důvodové zprávy bod I. 15)   
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu NP - přístavba ZŠ Gorkého 39 o rozloze 159,55 m2 na 
pozemku parc. č. 116 st. pl.  v k. ú. Pavlovičky předem určenému zájemci paní Dagmar 
Matuškové dle důvodové zprávy bod I. 16)   
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17. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Litovelská 1, o velikosti 9,13 m2  předem 
určenému zájemci Janu Šalmanovi dle důvodové zprávy bod I. 17)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu NP Sušilovo nám. 1, skladu, 29,03 m2  předem 
určenému zájemci Janu Mackovi dle důvodové zprávy bod I. 18)  
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu NP Horní náměstí 5, galerie v II. NP, 69,63 m2  předem 
určenému zájemci Ing. Petru Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k.ú. Nemilany 
panu Ing. Josefu Piňosovi, Ph. D. dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1347 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti Severomoravská energetika a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 757/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Slavonín a 
úplatného pronájmu NP - bufetu - 84,31 m2 panu Marianu Šimečkovi s tím, že nájemné bude 
pouze příjmem Tělovýchovné jednoty Sokol Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na 
pozemcích parc. č. 637ost. pl. o výměře 11 434 m2, parc. č. 679 ost. pl. o výměře 721 m2, 
parc. č. 693 ost. pl. o výměře 6 474 m2, parc. č. 1084/1ost. pl. o výměře 2 966 m2, parc. č. 
1097/2 ost. pl. o výměře 121 m2, parc. č. 1103/6 orná půda o výměře 2 226 m2, parc. č. 
1106 orná půda o výměře 93 823 m2, parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 2 614 m2, parc. č. 
1193/16 orná půda o výměře 2 866 m2, parc. č. 1193/20 orná půda o výměře 2 875 m2, vše 
v k. ú. Nemilany ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 380/85 ost. pl. o výměře 2 511 m2, parc. č. 380/130 orná půda o výměře 
5 310 m2, parc. č. 380/138 ost. pl. o výměře 991 m2, parc. č. 409 zast. pl. o výměře 225 m2, 
parc. č. 411 zast. pl. o výměře 225 m2, parc. č. 410 zast. pl. o výměře 217 m2, parc. č 
380/128 ost. pl. o výměře 7 594 m2, parc. č. 438/1 ost. pl. o výměře 5 766 m2, parc. č. 
380/75 ost. pl. o výměře 2 485 m2, parc. č. 326 zast. pl. o výměře 267 m2, vše v k. ú. Hejčín 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 69 ost. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Droždín paní 
Věře Sekaninové dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 481/5 ost. pl. o výměře 38 m2, části parc. č. 
482/6 ost. pl. o výměře 18 m2 a části parc. č. 535 ost. pl. o výměře 20 m2, vše  v k. ú. Povel 
paní Vlastě Psotové a panu Jaroslavu Zemánkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
27. úplatný pronájem pozemků parc. č. 679 orná půda o výměře 4323 m2, parc.č. 718 orná 
půda o výměře 1891 m2,  parc.č. 733 orná půda o výměře 8631 m2, parc.č. 740 orná půda o 
výměře 2509 m2, parc.č. 757 orná půda o výměře 1391 m2, parc.č. 885 orná půda o výměře 
8630 m2, parc.č. 953 orná půda o výměře 1426 m2, parc.č. 1007 orná půda o výměře 3471 
m2,  parc.č. 1030 orná půda o výměře 298 m2, parc.č. 1050 orná půda o výměře 1369 m2, 
parc.č. 1086 orná půda o výměře 514 m2, parc.č. 1110 orná půda o výměře 3994 m2, 
parc.č. 1115 orná půda o výměře 586 m2,  parc.č. 1201 orná půda o výměře 2137 m2, 
parc.č. 1220 orná půda o výměře 773 m2, parc.č. 1284 zastavěná plocha o výměře 54 m2,  
parc.č. 1286 zastavěná plocha o výměře 81 m2, parc.č. 1290 ostatní plocha o výměře 35 
m2, parc.č. 1291 ostatní plocha o výměře 96 m2, parc.č. 1294 ostatní plocha o výměře 107 
m2, parc.č. 1376 orná půda o výměře 2426 m2, parc.č. 1410 orná půda o výměře 2240 m2, 



 4 

parc.č. 1428 orná půda o výměře 1554 m2,  parc.č. 1439 orná půda o výměře 2154 m2, 
parc.č. 1449 orná půda o výměře 2633 m2, parc.č. 1502 orná půda o výměře 2952 m2, 
parc.č. 1506 orná půda o výměře 1198 m2, parc.č. 1603 orná půda o výměře 2529 m2, 
parc.č. 1619 louka o výměře 1779 m2, parc.č. 1624 orná půda o výměře 2169 m2, parc.č. 
1646 louka o výměře 3451 m2, parc.č. 1661 orná půda o výměře 4027 m2, parc.č. 1666 orná 
půda o výměře 2457 m2, parc.č. 1683 orná půda o výměře 2128 m2, parc.č. 1732 orná půda 
o výměře 2244 m2, parc.č. 1746 louka o výměře 1181 m2, parc.č. 1770 louka o výměře 1599 
m2, parc.č. 1797 orná půda o výměře 6081 m2, parc.č. 1818 orná půda o výměře 2492 m2, 
parc.č. 1823 orná půda o výměře 2348 m2, vše v k.ú. Lošov o celkové výměře 9,1244 ha 
Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
28. úplatný pronájem NP - Karafiátova č. 6 - 41 m2  PhDr. Dagmar Konečné dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)  
 
29. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 17,16 m2 občanskému sdružení Caduceus za 
podmínky, že občanské sdružení Caduceus uzavře se statutárním městem Olomouc dohodu 
o ukončení nájmu na NP - Dolní nám. č. 38  - 16,1 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 3)    
 
30. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Dolní nám. č. 38  - 16,1 m2 předem určenému 
zájemci občanskému sdružení SPOLU dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1465/1 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům MUDr. Tomáši a Světlaně Brychtovým dle důvodové zprávy bod III. 
1)   
 
32. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 432 m2 v k. 
ú. Topolany u Olomouce předem určenému zájemci  Římskokatolické farnosti Hněvotín dle 
důvodové zprávy bod III. 3)  
 
33. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 124/4 ostatní plocha o výměře 5 
m2  v k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci reklamní agentuře A.R.T. 247 s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
34. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 2 830 m2 v k. ú. Nová 
Ulice předem určenému zájemci  Sdruženému zařízení pro péči o dítě v Olomouci dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
35. uzavření smlouvy o výpůjčce 142 silničních panelů  mezi  statutárním městem Olomouc 
a Technickými službami města Olomouce, a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 7)    
 
36. výkup okrasných dřevin umístěných na pozemcích parc.č. 1736/1 orná půda, parc.č. 
1736/59 orná půda, parc.č. 1736/60 orná půda, parc.č. 1736/62 orná půda, parc.č. 1736/79 
orná půda a parc.č. 1736/80 orná půda, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve 
vlastnictví společnosti Olplant a.s., v likvidaci, v konkurzu do vlastnictví statutárního města 
Olomouc za kupní cenu 10.500,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti  KOVOS Tovačov v. o. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 482/6 ost. 
pl. o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 535 ost. pl.  o výměře 20 m2, vše v k. ú. Povel 
dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
2. pana Jaromíra Bazinka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 481/5 ost. pl. o výměře 
38 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
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3. paní Růženy Bezděkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č.  404/4 ostatní plocha 
o výměře 12 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
4. pana Jaroslava Fialy o úplatný pronájem NP - Karafiátova č. 6 - 41 m2 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)  
 
5. Zemědělského družstva Unčovice o úplatný pronájem pozemků parc.č. 1878 orná půda o 
výměře 4372 m2 a parc.č. 1889 orná půda o výměře 5187 m2, vše v k. ú. Lošov  dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11) 
 
6. pana Jana Stejskala o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 624/19 ostatní plocha o 
výměře 10 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
3. souhlasí 
1. se změnou účelu nájmu na prodejnu papírnictví, dárkových předmětů a potřeb pro volný 
čas a souhlasí s podnájmem na část nebytových prostor o velikosti 19,6 m2 pro Miroslava 
Hnilicu a s podnájmem na část nebytových prostor o velikosti 4,4 m2 pro  Kamilu Malikovou 
v NP Ostružnická 32 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
  
2. se stavebními úpravami, které jsou nutné jako účelová rekonstrukce pro splnění podmínek 
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 107, v celkové výši 59,772,- Kč bez možnosti odpočtu 
z nájemného - NP Palackého 25 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
4. bere na v ědomí 
změnu subjektu na straně pronajímatele NP v objektu výpravní budovy železniční stanice 
Olomouc - hl. nádraží  - Jeremenkova 103 - 76,8 m2 ze společnosti  České dráhy, státní 
organizace  na společnost České dráhy, a. s.  dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
5. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 4.3.2003, čís.spis. seznamu 2 , bod II A) 26) ve věci  
nevyhovění žádosti  reklamní agentury A.R.T. 247 s. r. o.  o úplatný pronájem části  
pozemku parc. č. 124/4 ostatní plocha o výměře 5 m2  v k. ú. Olomouc - město dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
2. usnesení RMO ze dne 4. 3. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 40) ve věci schválení 
úplatného pronájmu  části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 2 770 m2 v k. ú. Nová 
Ulice  Sdruženému zařízení pro péči o dítě v Olomouci dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zveřejnit odprodej pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha o výměře 
3 983 m2 v k.ú. Hejčín obecně dle důvodové zprávy bod I. 12)   
T: 29.4.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy uzavřené na  pozemek parc. č. 978/1 
zahrada o výměře 4650 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
T: září 2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 69 ost. pl. o výměře 
13 m2 v k. ú. Droždín s paní Věrou Sekaninovou  při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1205/3 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice paní 
Jitce Mlýnské za kupní cenu ve výši  9 200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. odprodej části  pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Povel paní Miladě 
Schafferové za kupní cenu ve výši 7 200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)  
  
4. výkup pozemku parc. č.1651/4 orná půda o výměře 2696 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z 
vlastnictví paní Smyslové Zdeňky, paní Balekové Marie a pana Baleky Zdeňka do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1.348.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 10)  
 
5. výkup pozemku parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 567 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z 
vlastnictví paní Ludmily Tökölyové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 283.500,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
6. výkup pozemku parc. č. 1652 zahrada o výměře 1117 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z 
vlastnictví paní Vágnerové Evy a pana Michaela Zatloukala do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 558.500,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
7. výkup pozemku parc. č. 1653 zahrada o výměře 1339 m2  v k. ú. Holice u Olomouce z 
vlastnictví paní Vágnerové Evy a pana Michaela Zatloukala do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 669. 500,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 155/2 ost. pl. o výměře 645 m2  v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 779 ost. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 574/2 zast. 
pl.) v k. ú. Chomoutov panu Radomíru Hadámkovi za kupní cenu ve výši 3 350,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 12)   
 
10. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. 
č. 959/35), části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) 
a části pozemku parc. č. 959/11ost. pl. o výměře 1 006 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. 
ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede 
statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další 
subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České 
republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve 
veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu 
využití jiným subjektům dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů MUDr. Tomáše a Světlany Brychtových o odprodej části pozemku parc. 
č. 1465/1 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové  zprávy bod  III. 1)  
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2. žádosti   Římskokatolické   farnosti   Hněvotín   o   převod  pozemku   parc.  č. 206 ost.  pl.  
o výměře 432 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Hněvotín dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
3. žádosti pana Jaroslava Zatloukala o odprodej pozemku parc. č. 239/1 orná půda   
o výměře 330 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
4. žádosti pana Bc. Ladislava Vacka o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl.  
o výměře 535  m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
5. žádosti pana Ing. Jiřího Hronka o odprodej pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 
622 m2  v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
6. žádosti pana Ing. Martina Pražáka o odprodej části pozemku parc. č. 470/1ost. pl.   
o výměře 1 500 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod 11 ve věci schválení převodu 
části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), části 
pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části pozemku 
parc. č. 959/11ost. pl. o výměře 1 006 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. Hodolany z 
vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Převod pozemk ů SBD Olomouc a Družstevním garážím 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění záměru převodu pozemků v k. ú. Neředín dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků domu Wellnerova 23 a trvat na původní kupní ceně schválené ZMO 
dne 1.3.2003 dle důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2 
 
2. nevyhovuje žádosti 
paní Zamykalové dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 ,3 
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3. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníkům bytových jednotek a ukládá SNO, a.s. provést vrácení částky 61.674,- Kč 
spoluvlastníkům domu Dukelská 5 dle důvodové zprávy bod 3 str. 3, 4 
 
4. nevyhovuje žádosti 
manželů Pavlových dle důvodové zprávy bod 4 str. 4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
města vyhovět žádosti a schválit prodej NP  garáže č. 1047/8  manželům  Aleně a Drahomíru 
Hradilovým za kupní cenu ve výši 15 158,- Kč a prodej NP garáže č. 1047/7 manželům 
Marcele a Ladislavu Pekařovým za kupní cenu ve výši 13 987,- Kč dle důvodové zprávy bod 
5 str. 4 
 
6. vyhovuje žádosti 
paní Marie Petulové dle důvodové zprávy bod 6 str. 4, 5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 7 str. 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu 
nevyhovět žádosti vlastníků domu Dobrovského 15 a 17 o revokaci usnesení ZMO a trvat na 
svém usnesení ze dne 8.3.2001 ve věci způsobu  prodeje pozemku parc. č. 87/20 zahrada a 
parc. č. 87/21 zahrada do podílového spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod 8 str. 6 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 454/1 zast. pl. o výměře  941 v k. ú. Holice spoluvlastníkům domu U 
Cukrovaru 4, a to Ivu a Janě Fouskovým, Karlu a Martě Vragovým, Miroslavu a Anežce 
Zemanovým, Věře Vaňkové, Josefu a Zoře Sládkovým, Věře Prdové, Josefu a Zdeňce 
Čechovým za kupní cenu ve výši 75 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 9 str. 6, 7 
 
10. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 10 str. 7 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů novým kupujícím podle vyhlášky č. 13/1997 a č. 14/1998 dle důvodové zprávy 
bod 11 str. 7 
 
12. schvaluje 
prodloužení termínu zaplacení I. poloviny kupní ceny, a to do 23.6.2003 dle důvodové zprávy 
bod 12 str. 8 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu 
vyhovět žádosti o odprodej bytových jednotek dle vyhlášky č. 13/1997 a č. 14/1998 za 
podmínek úhrady I. poloviny kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod 13 str. 8 
 
14. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 14 str. 8, 9 
 
15. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny a převod částek na fond oprav spoluvlastníků bytových 
jednotek dle důvodové zprávy bod 15 str. 9 
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16. vyhovuje žádosti 
o odklad splátek II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 16 str. 9 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 15.6.2000 ve věci odprodeje domu Wellnerova 15 do 
podílového spoluvlastnictví a doporučuje schválit prodej domu Wellnerova 15 po bytových 
jednotkách. Kupní cena  - dle vyhlášky č. 2/2000, dle dodatku důvodové zprávy upr. bodu 17 
- II.b) 
 
18. ukládá 
SNO, a.s. provedení kolaudace bytových jednotek v domě Wellnerova 15 dle dodatku 
důvodové zprávy a usnesení bod 17 - III. 
T: 13.5.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
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. P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 18, s Gajduškovou Irenou dle důvodové 
zprávy, bod 1 a)  
2. Na Letné 57, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Bajcarovou Hanou dle důvodové zprávy 
bod 1 b)  
3. Stiborova 22, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, s Koblihovou Evou a Ladislavem, dle 
důvodové zprávy, bod 1 c) 
4. Nedbalova 8, Olomouc, velikosti 1+3, s Velimem Drahomírem dle důvodové zprávy bod 1 
d) 
5. Černá cesta 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Prokešem Svatoplukem dle důvodové 
zprávy bod 2) 
6. Nedvědova 5, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Miško Michalem dle důvodové zprávy bod 
3) 
7. Pavelčákova 18, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9 s Gastou Kamilem dle důvodové zprávy 
bod  4) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
a) na 2 roky s nájemci:  
Pinková Zuzana,Černá cesta 11, Olomouc 
Kováčová Martina, Černá cesta 21, Olomouc 
Obrovský Pavel, Sladkovského 1A, Olomouc 
Mareček Jan, Sladkovského 1B, Olomouc 
Uhlířová Hana, Rumunská 11, Olomouc 
Škodová Ivana,Josef, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6a)  
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b) na 1 rok s nájemcem: 
Hynek Jiří, Riegrova 24, Olomouc 
Synková Elena, Černá cesta 5, Olomouc 
Geržová Jitka, Černá cesta 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6b) 
 
c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Schusková Drahomíra, Zikova 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 
Ing. Kašpárek Petr a Dagmar, Černá cesta 33 
Švábeníková Radka a Michal, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b) 
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Petr Trenz, Dr.Nedvěda 7, Olomouc, vel. 2+1 
Vladimír Dolinek, Zikova 11, Olomouc, vel. 2+1 
Roman Polzer,Skupova 13, Olomouc, vel. 2+1 
Milan a Marie Ďurišovi, Trnkova 20, Olomouc, vel. 3+1 
Petra a Tomáš Wolfovi, Dr.M.Horákové 23, Olomouc, vel. 3+1 
Anna a Zdeněk Matuškovi, Černá cesta 7,  Olomouc, vel. 2+1 
Věra Horáková, Černá cesta 31, Olomouc, vel. 1+1 
Renáta a Lukáš Čečetkovi, Stiborova 32, Olomouc, vel. 3+1 
Vratislava a Drahomír Vepřekovi, Pavelčákova 21, Olomouc, ve. 0+1 
Daniel a Edita Maciuchovi, Peškova 1, Olomouc, vel. 2+1 
Michal a Simona Prstkovi, Mariánská 8, Olomouc, vel. 3+1 
Ing.Blanka a Ing. Pavel Doleželovi, Dlouhá 54, Olomouc, vel. 3+1 
Karol a Dagmar Vargovi, Tř.Svobody 27, Olomouc, vel. 2+1 
Anna Osmanova, Univerzitní 2, Olomouc, vel. 3+1 
Vlastislav a Iveta Berkovi, I.P.Pavlova 62, Olomouc, vel. 3+1 
Mgr. Tomáš a MUDr. Eva Uliční, Dukelská 11, Olomouc, vel. 3+1 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
4. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu 
a) na 2 roky s nájemcem:        
MUDr. Marta Haluzová, Jirásková 9, Olomouc 
Olga Koutná, Rožňavská 8, Olomouc 
Irena Čerchová, Černá cesta 23, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
Zdenka Vymazalová, Řezáčova 20, Olomouc 
Jan a Zdenka Gáborovi, Vojanova 8, Olomouc 
 
c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Michaela Jankotová, Trnkova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a,b,c) 
 
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Martin Hašek, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Radek Nakládal, Skupova 1, Olomouc 
Bohumila Komínková, Dr.Nešpora 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b,c)  
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6. s poskytnutím bytu p. Antonínu Havlíčkovi, U reálky 4, Olomouc  
dle důvodové zprávy, bod 11 
 
4. nesouhlasí 
s poskytnutím městského bytu Mgr. Václavě Jiříčkové, zaměstnankyni HZS, dle důvodové 
zprávy, bod 5) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č.2, na ul. Balbínova 7, s panem Michaelem 
Menclem, bytem Hněvotín 9 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2003 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle doplněné důvodové zprávy 
 
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 
 
 
8 Nabytí movité v ěci – MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup - nabytí movité věci Moravskému divadlu Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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9 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
soupis nekrytých požadavků dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Odvod výt ěžku VHP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel dle závěru 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit převod financí dle důvodové zprávy 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
11 Vymáhání pohledávek SMO z místních poplatk ů a pokut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci postupu dle závěrů důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
12 Program Podpora terénní sociální práce v roce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
podání žádosti na Úřad vlády ČR o zařazení do programu Podpora terénní sociální práce v 
roce 2003 
 
3. schvaluje 
předloženou rozpočtovou změnu z důvodů zajištění programu Podpora terénní sociální 
práce v roce 2003 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat žádost SmOl o zařazení a poskytnutí dotace doplňkového programu Podpory 
terénní sociální práce v roce 2003 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
zabezpečení realizace programu Podpora terénní sociální práce v roce 2003 od obdržení 
vyrozumění o schválení a výši dotace z Ministerstva financí České republiky 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
6. ukládá 
průběžně informovat RMO o realizaci programu Podpora terénní sociální práce v roce 2003 
T: 16.9.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na změny ve složení pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc dle upraveného 
bodu II.důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Návrh na poskytnutí p říspěvků z rozpo čtu SmOl v oblasti 

bezbariérové úpravy objekt ů, které nejsou v majetku m ěsta a 
ve kterých jsou provozovány služby obyvatel ům města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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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 SmOl, schválenými dne 24.9.2002 
T: 10.6.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Projekt Bezbariérová Olomouc - Evropský rok zdravo tně 

postižených  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh akcí k Evropskému roku zdravotně postižených 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Projekt Bezbariérová Olomouc - Schválení zám ěru vybavení 

MDO a MFO induk čními smy čkami  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařadit částku ve výši 109.170,-Kč pro vybavení Moravského divadla Olomouc a Moravské 
filharmonie Olomouc přenosnými indukčními smyčkami do souboru nekrytých požadavků na 
rozpočet města 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Ceny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2002 osobnostem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 2002 dle usnesení č. 2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Zastupitelstvu města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit scénář slavnostního předání Ceny města Olomouce  
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
zpracovat medailonky osobností dle usnesení č. 2 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. ukládá 
tiskovému oddělení zveřejnit osobnosti dle usnesení č. 2 na internetu po schválení ZMO 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Organiza ční zajišt ění Závodu míru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s organizačním zabezpečením Závodu míru dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit na den 9.5.2003 vyklizení parkovacích míst dle důvodové zprávy 
T: 13.5.2003 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
4. ukládá 
na den 9.5.2003 zajistit zprovoznění telefonních linek dle důvodové zprávy 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru správy 
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5. ukládá 
na den 9.5.2003 zajistit uvolnění prostor MmOl  dle důvodové zprávy 
T: 13.5.2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení QUEEN v ul. I.P.Pavlova 
č. 63A, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele p. Aleše Sekela, tř. Svornosti 46, 779 00  
Olomouc, každoročně vždy na dobu od 1.5. do 15.10. v letech 2003-2005 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna - bar GARRIGUE v 
ulici Masarykova 11, Olomouc, v rozsahu 16,5 m2 pro žadatelku p. Olgu Dostálovou, 
Dukelská 3, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN v 
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 37,8 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, 
Rooseveltova 117, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE IR v ulici 
Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, Rooseveltova 
117, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZENIT v ulici Dr. Nedvěda 
č. 2, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele p. Bohuslava Romsyho, Polská 232/59, 779 00  
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003, provozní doba denně do 20,00 hod 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PELLINI CAFFÉ v ulici 
Uhelná (obchodní pasáž Masné krámy), Olomouc, v rozsahu 17,5 m2 pro žadatelku p. Janu 
Navrátilovou, tř. Svobody 27, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria TAVERNA v ulici 
Pavelčákova 10, Olomouc, v rozsahu 12,6 m2 pro žadatelku p. Květu Šišmovou, 
Svatoplukova 62/4, 779 00  Olomouc na dobu od 17.4. do 31.10. 2003 za podmínky, že 
žadatelka na vlastní náklady v den konání akce „Závod míru“, tj. 9.5.2003 předzahrádku 
kompletně demontuje 
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9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici Lazecká 
88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatelku p. Renatu Luběníkovou, Lazecká 80A, 772 00  
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení  VINTOM v ulici 
Rooseveltova 56, Olomouc, v rozsahu 25,8 m2 pro žadatele p. Pavla Stroupka, Fischerova 
13, 779 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Motel JANIŠ-Motorsport v 
ulici Lipenská 7, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele f. JANIŠ Motorsport s.r.o., Lipenská 
7, 772 00  Olomouc, na dobu od 15.6. do 15.9.2003 
 
12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Expresrestaurant SAM v 
ul. Ztracená 1-3, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, spol. s r.o., 
Michalská 2, 771 00  Olomouc, na dobu od 18.4. do 31.10. 2003 
 
13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MONA LISA na Horním 
náměstí 20, Olomouc, v rozsahu 20,3 m2 pro žadatele f. SYREAL spol. s r.o., Horní náměstí 
20, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna BOHÉMA v ulici 
tř. Svobody č. 27, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Jiřího Mosera, Masarykova 36, 
772 00  Olomouc, na dobu od 22.4. do 17.9. 2003 
 
15. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ČERVENÝ DRAK v ulici 
Ostružnická č. 22, Olomouc, v rozsahu 20,25 m2 pro žadatele p. Son Vo Vana, Kvítkova 
540/19, 760 01 Zlín, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
16. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace „U SEDLÁKŮ“ 
v ulici Uhelná č. 17, Olomouc, v rozsahu 18,6 m2 pro žadatele p. Jaromíra Beneše, Na 
Vozovce 40, 779 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. 2003 
 
17. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE U 
VALOUCHA v ulici Kosmonautů č. 11, Olomouc, v rozsahu 57,76 m2 pro žadatele p. 
Jaroslav Valoucha, Zeyerova 14, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.8. 2003 
 
18. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA v 
ulici Zeyerova 14, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele p. Jaroslava Valoucha, Zeyerova 
14, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 14.9. 2003 
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19. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace HELIOS v 
ulici Jiráskova č. 12, Olomouc, v rozsahu 13,8 m2 pro žadatelku p. Marii Abrahámovou, 
Wanklova 14, 772 00  Olomouc, každoročně vždy na dobu od 1.5. do 30.9. v letech 2003 a 
2004 
 
20. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna-bar-MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 9,5 m2 pro žadatele p. Ladislava Křivánka, Na Střelnici 
4, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2003 
 
21. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Galerie CAESAR před 
budovou radnice na Horním náměstí, Olomouc, v rozsahu 208 m2 pro žadatele Galerii 
Caesar, Horní náměstí, 772 00  Olomouc, na dobu od 24.4. do 30.9. 2003 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Workshop – Tržnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na zajištění workshopu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit výsledky workshopu spolu s návrhem dalšího postupu k projednání RMO 
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. souhlasí 
se zařazením celkové částky 35.500,- Kč  na uspořádání workshopu do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Investi ční záměr firmy Gemo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokračováním investičního záměru v ploše „F“ areálu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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22 Petice ob čanů – Hodolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit žádost občanů o znovuprojednání změny č. X ÚPnSÚ na nejbližším jednání ZMO 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. nedoporu čuje zastupitelstvu 
schválit záměr pořízení nové změny ÚPnSÚ v lokalitě ČSAD – Hodolany 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Dotace na bytovou výstavbu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh čerpání z Fondu bytové výstavby dle důvodové zprávy na nejbližším jednání 
ZMO 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit návrh čerpání prostředků z Fondu bytové výstavby dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Kohezní fond EU – rekonstrukce kanaliza ční sít ě II 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
25 MDO – rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup přípravy a realizace rekonstrukce MDO dle důvodové zprávy včetně upravené přílohy 
č. 3 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
rezignaci MgA. Daniela Wiesnera, ředitele Moravského divadla Olomouc ke dni 14.4.2003 
 
3. jmenuje 
do funkce ředitele Moravského divadla Olomouc Mgr. Václava Kožušníka dnem 15.4.2003 
 
4. ukládá 
ihned informovat o přijatém usnesení Mgr. Václava Kožušníka a MgA. Daniela Wiesnera 
T: 29.4.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Plavecký stadion - malý bazén  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat záměr rekonstrukce dle připomínek z diskuse a předložit jej RMO 
T: 29.4.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
28 Dětské h řišt ě Orlák - sídlišt ě Černá cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu B) důvodové zprávy 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
29 Zajišt ění čistoty ve m ěstě Olomouci v roce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
připravit informaci o rozsahu a termínu realizace čištění ve městě Olomouci v roce 2003 
T: 13.5.2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy na čištění ploch veřejné zeleně do soupisu nekrytých 
požadavků na rozpočet města v r. 2003 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
30 Příspěvky v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce, schválenými 
RMO dne 25.1.2000 
T: 29.4.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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31 Pravomoci odboru životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
pravomoci OŽP MMOL dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
umístit přehled pravomocí na webové stránky MmOl 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
32 Zásady smlouvy o nájmu hrobového místa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zásady k sestavení smlouvy o nájmu hrobového místa dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy o nájmu hrobového místa k posouzení AK Ritter - Šťastný 
T: 29.4.2003 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh na řešení úprav prostoru před vstupem na hřbitov dle bodu B) 
důvodové zprávy 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Evakuační centrum Tererovo nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací evakuačního centra Tererovo náměstí 4 
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3. schvaluje 
návrh funkčního využití objektu Tererovo náměstí 4 
 
4. ukládá 
dopracovat finanční rozvahu záměru dle důvodové zprávy a předložit RMO 
T: 29.4.2003 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Rekonstrukce krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh zadání veřejné zakázky  
 
3. schvaluje 
upravený seznam  firem na obeslání k účasti o  veřejnou zakázku  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
35 Financování  investi čních akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění podmínek veřejné obchodní soutěže  na poskytovatele investičního úvěru dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
časový harmonogram postupu přijetí investičního úvěru dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned podepsat vyhlášení veřejné obchodní soutěže na poskytovatele investičního úvěru dle 
schválených podmínek dle bodu 2 usnesení 
T: 29.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
pracovní skupině pokračovat v práci na zpracování střednědobého výhledu financování 
potřeb města a výstup předložit RMO 
T: 13.5.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
36 Výstavba Balbínova II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
37 Oslavy 10.výro čí partnerství s Veenendaalem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
38 Organiza ční záležitosti - stanovení funk ční příslušnosti  

Komise pro projednávání p řestupk ů k projednávání 
přestupkové agendy  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. f) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů funkční příslušnost Komise pro projednávání přestupků k projednávání přestupků 
dle důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
ihned vyzvat poslanecké kluby o delegování svých zástupců do komise pro projednávání 
přestupků a návrh předložit RMO 
T: 13.5.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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39 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
MUDr. Zory Vysloužilové o rovnoměrné splácení úvěru 
 
3. vyhovuje žádosti 
pí Vlasty Englové o rovnoměrné splácení úvěru 
 
4. vyhovuje žádosti 
pana Jiřího Soldána o rovnoměrné splácení úvěru 
 
5. souhlasí 
se žádostí pana Miroslava Raisigla o odklad splátek na dobu 3 měsíců u úvěrů č. 00/1290, 
00/540, 02/722 
 
6. souhlasí 
s odkladem splátek na dobu 3 měsíců pro Bytové družstvo Ručilova 10, zastoupené panem 
Petrem Štosem 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
40 Výroční zprávy p říspěvkových organizací r. 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložené výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž statutární město 
Olomouc plní funkci zřizovatele 
 
2. schvaluje 
výši mimořádných odměn za rok 2002 tak, jak jsou uvedené v doplněné důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2004 výroční zprávu o činnosti organizací za 
rok 2003 
T: duben 2004 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zpracovat výroční zprávu o činnosti řízené organizace v průběhu března roku 2004 dle 
pokynu ekonomického odboru 
T: březen 2004 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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41 Podnět pro Zastupitelstvo m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhy dle bodů a, d, e, g, h závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit materiál dle předložené důvodové zprávy na ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit návrhy dle bodů a, d, e, g, h závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
42 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 
 
3. ukládá 
přestupkovému oddělení a městské policii navrhnout metodu kontroly oprávnění použití 
průkazu ZTP při získání povolení vjezdu do pěší zóny a při vjezdu do pěší zóny 
T: 13.5.2003 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 

vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
43 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 3 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
44 Program 5. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 5. zasedání ZMO, konaného dne 6.5.2003 dle  upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
45 Smlouva na dotace - projektová dokumentace ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu číslo 00501104 - 2 o poskytnutí podpory  
 
3. ukládá 
podepsat  smlouvu o poskytnutí podpory č. 00501104 - 2 
T: 29.4.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. požaduje 
předat odboru investic úředně ověřenou kopii usnesení z jednání RMO ze dne 15. 4. 2003 
T: ihned 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
46 Regionální agentura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zastoupení města Olomouce v orgánech regionální agentury dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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47 Různé - úprava usnesení ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit změnu subjektu příjemce půjčky dle usnesení ZMO ze dne 11.3.2003 bod 13, 
část 2 e) z  firmy „SIMIVER“ nově na „SKI  AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o.“ 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
48 Různé - souhlas s užitím znaku m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s užitím znaku města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


