
 
USNESENÍ 

 

z  25. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4.11.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 4.11.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 16, části 3 a 4 svého  usnesení ze dne 16.9.2003, týkající se pojištění majetku 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 20 m2 v  
k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci panu Pavlu Minářovi dle důvodové 
zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 208 m2 
v k. ú. Hodolany  předem určenému zájemci paní Janě Kobzové s vyloučením trvalých 
porostů dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1420/1 ost.  pl. o výměře 140 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci  společnosti   NUTREND Int., s. r.o. za 
podmínky zatravnění požadované plochy zatravňovacími dlaždicemi a ponechání vjezdu pro 
automobily dle důvodové zprávy bod I. 3) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části společných prostor a střechy domu Topolová 
2,4,6,7,9, Peškova 2 za účelem umístění antény a rozvodů pro příjem internetu předem 
určenému zájemci společnosti ERKOR, s.r.o., s dobou nájmu neurčitou a se sazbou 
nájemného 500,- Kč ročně dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 532/1 louka v k.ú. Svatý Kopeček, 
části pozemku parc. č . 1025/23 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 19/3 
ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha a části 
pozemku parc. č. 283 ostatní plocha, vše v k.ú. Lazce předem určenému zájemci společnosti 
OUTDOOR Billboard a. s. dle důvodové zprávy bod I. 5)  
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6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 936 m2 a pozemku 
parc. č. 291 zast. pl. o výměře 208 m2, vše v k. ú. Černovír panu Josefu Blaťákovi bez 
možnosti umístění dalších staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 500 m2 v k. ú. Černovír 
paní Jitce Kutinové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 306 m2 v k. ú. Slavonín 
panu Janu Kratinovi bez možnosti umístění staveb dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 
4)  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 297 m2 v k. ú. Klašterní 
Hradisko panu Janu Köhlerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 2021 ost.plocha o výměře 1m2 v k.ú. Lošov 
manželům Miloši a Ludmile  Eichlerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 132/23 ost. pl. o výměře 12 000 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod 
II. A) 7)   
 
12. výpůjčku části  pozemku parc. č. 1297/7 pastvina o výměře 945 m2  a části pozemku 
parc. č. 1297/8 o výměře 1 130 m2, vše v k. ú. Slavonín sdružení na ochranu přírody střední  
Moravy SAGITTARIA dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1458/1 ost. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Michalu a Petře Špičkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 436  o 
výměře 172 m2,  parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 
o výměře 139 m2 a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město 
obecně dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
15. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 536/1 -  ost. pl. o výměře 13 679 m2, parc. č. 535 -ostatní plocha o 
výměře 15 596 m2 v k. ú. Povel a na pozemku parc.č. 926 - zastavěná plocha o výměře 520 
m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce  ve prospěch společnosti Severomoravská energetika,  
a. s. Ostrava dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 23 m2 v k.ú. Neředín panu 
Marku Burgovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 2011 zast. pl. o výměře 510 m2 a části pozemku 
parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 950 m2, vše v k ú. Nová Ulice společnosti PROJEKT 
WELLNEROVA s. r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
18. výpůjčku části pozemku parc. č. 624/25 ost. pl. o výměře 1350 m2 v k. ú. Hodolany  
společnosti SIDIA a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
19. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín 
společnosti Top kartex s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu povrchu přístřešku „B“ výtahové šachty v přednádražním 
prostoru v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci společnosti Gold Office s. r. o. dle 
upravené důvodové zprávy bod II. B) 3)  
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21. úplatný pronájem kruhové cihelny (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  
zast. pl. o výměře 1109 m2  a pozemku parc. č. 1307 louka o výměře 3 139 m2 v k.ú. 
Slavonín panu Ing. Františku Kaštylovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
22. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 1307 louka o výměře 3 139 m2 v k.ú. Slavonín 
předem určenému zájemci panu Ing. Františku Kaštylovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
23. výpůjčku NP - MŠ - Jílová 41 - objekt č. p. 1164 s pozemkem parc. č. 1917 zast. pl. o 
výměře 364 m2 a parc. č. 1918 zast. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Nová Ulice Speciální 
mateřské škole pro děti s vadami řeči a Speciální základní škole pro žáky s vadami řeči dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)    
 
24. úplatný pronájem společných prostor domu Na Vozovce 38, o velikosti 23,2 m2 Ladislavu 
Grossmanovi dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
25. úplatný pronájem - NP - Balbínova ulice - garážové stání č. 15 panu Mgr. Milanu Královi 
dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
26. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č. 1 - garáž č. 6 o výměře 43,82 m2 a č. 7 o 
výměře 52,44 m2 panu Josefu Hejnému dle důvodové zprávy bod II. B) 8)   
 
27. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavby „Vodovod a kanalizace - 57 RD 
Olomouc Neředín, Na vršku, I. etapa“ , „Vodovod a kanalizace Neředín, II. etapa, I. část“ a 
„Olomouc - Neředín, RD Na vršku II. etapa, II. část, kanalizace a vodovod“, mezi statutárním 
městem Olomouc a  společností VZ stav, spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
28. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Účelová veřejně přístupná 
komunikace“  mezi statutárním městem Olomouc a MUDr. Romanem Havlíkem, Fischerova 
28, 772 00 Olomouc, MUDr. Ilonou Havlíkovou, Fischerova 28, 772 00 Olomouc, MUDr. 
Josephem Sheety, Poupětova 1132/7, Olomouc a MUDr. Renatou Sheetyovou, Poupětova 
1132/7, dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
29. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Výstavba 12 RD 
+ Byt dům - parc. č. 294, 295, 296 - Droždín“ - část vodovodní řad, dešťová kanalizace, 
komunikace, chodníky a STL plynovod,  mezi statutárním městem Olomouc a společností 
DELTA INVEST, s. r. o., dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
30. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 5 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k .ú. Droždín,  
parc. č. 432/29 ostatní plocha o výměře 4 m2 a  parc. č. 443/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č. 
1929/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Holice,  parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 4 
m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostatní 
plocha o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 85/7 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město  společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s. r. o., a to na dobu určitou od 5. 11. 
2003 do 31. 12. 2003 s tím, že tato smlouva se prodlužuje jednorázově o jeden rok, nebude-
li 1 měsíc před uplynutím doby platnosti této smlouvy oznámeno kteroukoliv smluvní stranou 
druhé straně, že na ukončení nájmu trvá dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
31. uzavření nové nájemní smlouvy na 160 ks reklamních tabulí na sloupech veřejného 
osvětlení při nájemném ve výši 16,80 Kč/1 den /reklamní tabuli a za podmínek dle nájemní 
smlouvy ze dne 3. 1. 2000 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
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32. zveřejnění směny stavby „Distribuční sklad a prodejna C a C Euronova - 
vodohospodářské objekty, část kanalizační sběrač A“ a pozemku parc. č. 158/3 orná půda o 
výměře 38 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a prodloužení veřejného vodovodního řadu ul. 
Dolní Novosadská ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za pozemek parc. 
č. st. 1674 zast. pl. o výměře 1749 m2 v k. ú. Nová Ulice, část pozemku parc. č. 590/3 ost. 
pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice, část pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 804 m2, 
části pozemku parc. č. 414/2 ost. pl. o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, pozemek 
parc. č. st. 1046/1zast. pl. o výměře 1668 m2, část pozemku parc. č. 19 ost. pl. o výměře 27 
m2, část pozemku parc. č. 22/2 ost pl.  o výměře 168 m2, část pozemku parc. č. 59/2 ost. pl 
o výměře 9 m2, část pozemku parc. č. 59/3 ost. pl. o výměře cca 630 m2, část pozemku 
parc. č. 51/7 ost. pl. o výměře 848 m2 a část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 32 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod IV. 10)  
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího  právo průchodu a průjezdu přes 
pozemky parc. č. 59/3, parc. č. 59/2, parc. č. 59/1, parc. č. 14/18, parc. č. 22/2, vše ost. pl. v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch vlastníka jednotky č. 736/1 s podílem id. 
20007/39915 v objektu č. p. 736 nacházející se na pozemku parc. č. st. 1046/2 zast. pl. o 
výměře 764 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 1 279 m2  v k.ú. 
Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi při nájemném 4,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod III. 5)  
 
35. nájemné u  úplatného  pronájmu  části p ozemku parc.  č. 125/2 ost. pl. o výměře 9 m2  v  
k. ú. Olomouc-město panu Leopoldu Podmolíkovi ve výši  4. 000,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 7)  
 
2. souhlasí 
1. s podnájmem části nebytových prostor Politických vězňů 2, o velikosti 20 m2 pro Milenu 
Vysoudilovou za podmínek stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 1. 10. 2003 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
2. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Ostružnická 32  ve výši 
178.335,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
3. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 293 orná půda o 
výměře 789 m2  v k.ú. Slavonín manželům  Petru a Janě Slavíčkovým z doby určité do doby 
odprodeje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
3. bere na v ědomí 
zveřejnění úplatného pronájmu MŠ Blahoslavova č. o. 2, č. p. 1101 na pozemku parc. č. 
1388 v k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci SLUNÍČKO DĚTEM OLOMOUC 
o.p. s.  za podmínek odboru školství dle důvodové zprávy bod II. B) 11)    
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 19. 8. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod III. 4) ve věci nesouhlasu se 
změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 
789 m2  v k.ú. Slavonín manželům  Petru a Janě Slavíčkovým z doby určité do doby 
odprodeje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. část usnesení RMO ze dne 19. 8. 2003, čís. spis seznamu 3, bod II A) 27) ve věci 
schválení úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 5 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k .ú. 
Droždín,  parc. č. 432/29 ostatní plocha o výměře 4 m2 a  parc. č. 443/1 ostatní plocha o 
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výměře 4 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Holice, parc. č. 32/3 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Chválkovice, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostatní plocha o 
výměře 4 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 85/7 ostatní plocha o 
výměře 4 m2 a parc. č. 105/18 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město   
společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
3. usnesení rady města ze dne 21. 11. 2000 čísl. spis. seznamu 5 bod. IV. 14. ve věci 
doporučení zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod stavby „Distribuční sklad a 
prodejna C a C  Euronova - vodohospodářské objekty, část kanalizační sběrač A“ včetně 
pozemku parc. č. 158/3 orná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Nové Sady z vlastnictví společnosti 
AHOLD Czech Republic, a.s. do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 
10)  
 
4. usnesení RMO ze dne 29. 4. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod IV. 9 ve věci schválení 
postupu při naplnění dohody mezi společností EURODOMUS, k.s. (dnes AHOLD Czech 
Republic, a.s.) a Městem Olomouc a ve věci souhlasu s vymáháním naplnění dohody soudní 
cestou v případě odmítavého stanoviska  společnosti AHOLD Czech Republic, a.s, dle 
důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
5. část usnesení Rady města Olomouce ze dne 14.10.2003 číslo spis. seznamu 2, bod 29 l) 
ve věci schválení úplatného pronájmu plochy (části štítové stěny) za účelem reklamy na 
budově Hodolanského divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, 
společnosti A.R.T. 247 s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
6. část usnesení RMO ze dne 19. 8. 2003 čís.spis.seznamu 3, bod I A  24) ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu části  pozemku  parc. č.  125/2  ostatní  plocha  o  výměře  
9 m2 v  k. ú. Olomouc-město panu Leopoldu Podmolíkovi dle důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 2011 zast. pl. o 
výměře 510 m2 a část pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 950 m2, vše v k ú. Nová 
Ulice se společností PROJEKT WELLNEROVA s. r.o. při kupní ceně ve výši  1 500,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
2. odprodej kruhové cihelny (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  zast. pl. o 
výměře 1109 m2 v k.ú.  Slavonín  panu  Ing. Františku  Kaštylovi  za  kupní  cenu ve výši  
952 800,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o  výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice společnosti  
EOS GROUP s. r. o. za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1075/1 ost. pl.  o výměře 20462 m2, parc. č. 1075/3 
ost. pl. o výměře 1860 m2, vše v k.ú. Černovír, parc. č. 446/6 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. 
č. 446/21 ost. pl. o výměře 9m2, parc. č. 446/24 ost. pl. o výměře 96 m2, parc. č. 446/25 ost. 
pl. o výměře 228 m2, vše v k.ú. Hejčín, parc. č. 112/1 , parc. č. 112/3, parc. č. 112/6, parc. č. 
115/1, parc. č. 115/18 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 115/19, vše v k.ú. Lazce, parc. č. 
419/1 ost. pl. o výměře 8471 m2, parc. č. 419/18, parc. č. 389/1, parc. č. 389/27, parc. č. 390 
ost. pl. o výměře 237 m2, ideál. 1/2 parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře 554 m2, ideál. 1/2 parc. 
č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 540/4 ost. pl. o 
výměře 249 m2 v k.ú. Neředín, parc. č. 1230/3 ost. pl. o výměře 9394 m2, parc. č. 1230/4 
ost. pl. o výměře 664 m2, vše v k.ú. Slavonín, parc. č. 291/23 ost. pl. o výměře 2797 m2, 
parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře 6419 m2, vše v k.ú. Nedvězí, parc. č. 245 ost. pl  o výměře 
13792 m2 v k.ú. Břuchotín, parc. č. 1008/1ost. pl. o výměře 14146 m2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 
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124/18, parc. č. 124/19, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 2003 o výměře 14262 m2, 
parc. č. 2004 o výměře 191 m2, parc. č. 2005 o výměře 7372 m2, parc. č. 2006 o výměře 
283 m2, parc. č. 2007 o výměře 212 m2, parc. č. 2008 o výměře 786 m2, parc. č. 2014 o 
výměře 195 m2, parc. č. 2019 o výměře 65 m2, parc. č. 2020 o výměře 1388 m2, vše ost. pl. 
v k.ú. Lošov, parc. č. 1226 ost. pl. o výměře 6479 m2, parc. č. 1188, parc. č. 1338, vše v k.ú. 
Droždín, parc. č. 598/1 o výměře 8552 m2, parc. č. 598/2 o výměře 6500 m2, parc. č. 599/5 
o výměře 13541 m2, parc. č. 597/1, vše ost. pl. v k.ú. Bystrovany, parc. č. 987 v k.ú. Křelov, 
parc. č. 777 v k.ú. Chomoutov, ideál. 1/2 parc. č. 295 ost. pl. o výměře 2142 m2 v k.ú. 
Nedvězí, parc. č. 200 o výměře 713 m2, parc. č. 399 o výměře 17770 m2, parc. č. 400 o 
výměře 4159 m2, vše ost. pl. v k.ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 848 ost. pl.o výměře 
10506 m2 v k.ú. Křelov a parc. č. 2024 ost. pl. o výměře 20988 m2 v k.ú. Lošov, vše ost. pl. 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III. 
3)       
 
5. odprodej objektu č. p. 261 - Helsinská 13 včetně přístřešku u vstupu  nacházejících se na  
pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře  2279 m2, vše v k.ú. Neředín  MUDr. Aleně 
Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi za kupní cenu dle znaleckého posudku dle důvodové 
zprávy bod III. 5)   
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  
(pod budovou) o výměře 1 000 m2 v k.ú. Neředín  s MUDr. Alenou Poučovou a MUDr. 
Igorem Mazochem při kupní ceně dle znaleckého posudku s tím, že řádná kupní smlouva 
bude uzavřena nejpozději do 31. 3. 2004 dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
7. bezúplatný převod objektu č. p. 47 s pozemkem parc. č. st. 53/1 zast. pl. o výměře 586 
m2, objekt č. p. 508 s pozemkem parc. č. st. 560 zast. pl.  o výměře 219 m2 a pozemek parc. 
č. 28/1 ost. pl. o výměře 2089 m2, vše v k.ú.  Nová Ulice (Základní umělecká škola se sídlem 
v Olomouci - Pionýrská č. 4) Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací smlouvy s 
povinností (inter partes) Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně převést 
předmětné nemovitosti zpět do vlastnictví statutárního města Olomouce v případě ukončení 
vzdělávací a výchovné činnosti organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem  v (na) těchto 
nemovitostech dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
8. bezúplatný převod objektu č. p. 246 s pozemkem parc. č. st. 300 zast. pl. o výměře 863 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Základní umělecká škola se sídlem v Olomouci - Na Vozovce 32) 
Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací smlouvy s povinností (inter partes) 
Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně převést předmětné nemovitosti zpět do 
vlastnictví statutárního města Olomouce v případě ukončení vzdělávací a výchovné činnosti 
organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v (na) těchto nemovitostech dle důvodové 
zprávy bod III. 6)   
 
9. bezúplatný převod objektu č. p. 471 s pozemkem parc. č. st. 669 zast. pl. o výměře 143 
m2 a parc. č. 406/13 zahrada o výměře 648 m2, vše v k. ú. Hodolany (Speciální mateřská 
škola se sídlem Olomouc - Blanická 16)  Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací 
smlouvy s povinností (inter partes) Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně 
převést předmětné nemovitosti zpět do vlastnictví statutárního města Olomouce v případě 
ukončení vzdělávací a výchovné činnosti organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v 
(na) těchto nemovitostech dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
10. bezúplatný převod objektu č. p. 1164 s pozemkem parc. č. st. 1917 zast. pl. o výměře 
364 m2, objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 1918 zast. pl. o výměře 361 
m2 a pozemku parc. č. 580/2 ost. pl. o výměře 3224 m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Speciální 
MŠ, ZŠ a speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči  - Jílová č. 43A) 
Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací smlouvy s povinností (inter partes) 
Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně převést předmětné nemovitosti zpět do 
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vlastnictví statutárního města Olomouce v případě ukončení vzdělávací a výchovné činnosti 
organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v (na) těchto nemovitostech dle důvodové 
zprávy bod III. 6)   
 
11. bezúplatný převod pozemků p. č. 787/18 orná půda o výměře 118 m2 v k.ú.Černovír, p. 
č. 395/1 ostatní plocha o výměře 633 m2, p. č. 401/3 zahrada o výměře 1037 m2 v k.ú. Nové 
Sady , p. č. 191/1 orná půda o výměře 10 m2 a p. č. 199/2 trvalý travní porost o výměře 6 m2 
v k.ú. Lazce vše ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7) 
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 71 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům  Petru a Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
13. odprodej nebytové prostory č.77/1 v objektu bydlení č.p. 77, tř. Svobody 43 (Křivá 12) v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce,a.s. za 
kupní cenu ve výši 1.979 980,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
14. odprodej pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouc, a. s. za kupní cenu ve výši  
197 920,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Ing. Josefa Hrona o odprodej pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 4 209 
m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
2. žádosti manželů Romana a Pavlíny Chromcových o odprodej části pozemku parc. č. 615/1 
ost. pl. o výměře 396 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
3. žádosti pana Jana Drápala o odprodej pozemku parc. č. 666/5 orná půda o výměře 3646 
m2 v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1)    
 
4. žádosti pana Petra Šilera a pana Jiřího Svozila o odprodej objektu č. 11nacházejícího se 
na pozemku parc. č. 1396/1 zast. pl.  a pozemku parc. č. 1396/1 zast. pl. o výměře 1518 m2, 
vše v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
5. žádosti společnosti SOSŠ s. r. o. a pana Zdeňka Pazdery o odprodej pozemku parc. č. st. 
279 zast. pl o výměře  2279 m2 s objektem č. p. 261 - Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod III. 5) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 17 schválení  odprodeje 
části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 860 m2 v k.ú. Slavonín manželům Petru a 
Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000 čísl. spis. seznamu 4a bod 10 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 1674 st. pl. o výměře 1812 m2 v k.ú. Nová Ulice firmě AHOLD 
Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši  2. 583 522,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000 čísl. spis. seznamu 4a bod 34 ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 158/3 orná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Nové Sady 
z vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
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4. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 čísl. spis. seznamu 5 bod 45 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice  firmě AHOLD Czech 
Republic a. s. za kupní cenu ve výši 20 000 ,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
5. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, čís. spis. seznamu 3. 1., bod 62 ve věci schválení 
výběru kupujícího části pozemku parc.č. 841/12 ost. pl. o výměře 901 m2 a části pozemku 
parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany mezi společností CNM Company 
Olomouc s. r. o.  a manžely MVDr. Václavem a RNDr. Janou Lakomými formou obálkové 
metody  na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 12)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu 
nesouhlasit s převodem objektu č. p. 68 s pozemkem parc. č. st. 1367 zast. pl. o výměře 
3719 m2, nebytová jednotka č. 69/1 v objektu č. p. 69 s pozemkem parc. č. st. 1368 zast. pl. 
o výměře 747 m2 a ostatní stavební objekt s pozemkem parc. č. st. 1369 zast. pl.o výměře 
39 m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Gymnázium Olomouc - Čajkovského 9) dle důvodové zprávy 
bod III. 6)   
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy uzavřené se společností J+F Trading, 
a.s.  na části  pozemků parc. č. 22/2, parc. č. 51/7, parc. č. 59/3 a parc. č. 59/2, vše ost. pl. v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 10) 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit k 31.5.2004 smlouvu o pronájmu štítu objektu pro reklamní 
účely na pronájem štítu o výměře 168 m2 na budově Hodolanského divadla č.p. 975 na 
pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, uzavřenou se společností A.R.T. 247 s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod IV. 11)  
T:    květen 2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv dle bodu 1. důvodové zprávy 
2. uzavření budoucí a poté reálné smlouvy  na  zřízení věcného břemene dle bodu 2,3,4 a 5 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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4 ZOO - nákup zví řat 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem zvířat dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek 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. I.P.Pavlova 42, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, s Vanďurkou Janem dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)   
2. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 78, s Ulmanem Josefem a Růženou dle 
důvodové zprávy bod 1 b)   
3. Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 5, s Hrabalem Martinem  dle důvodové zprávy 
bod 1 c)  
4. Topolová 1, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 26, s Hruškovou Helenou a Ivanem a  dle 
důvodové zprávy bod 1 d) 
5. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 34, s Jendřiščíkem Petrem dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
6. Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 13, s Kadulou Tomášem dle důvodové 
zprávy bod 1 f) 
7. Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 13, s Bednářovou Radkou dle důvodové 
zprávy bod 1 g) 
8. Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Vláčilovou Irenou dle důvodové zprávy 
bod 1 h) 
9. Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4, se Sládkem Ervínem dle důvodové zprávy 
bod 1 ch) 
10. Jiráskova 10 A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6, s Vláčilovou Vladimírou dle důvodové 
zprávy bod 1 i) 
11. P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 22, s Dostálem Zdeňkem dle důvodové 
zprávy bod 1 j)  
12. Černá cesta 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, s Trubačovou Petrou dle důvodové zprávy 
bod 2) 
13. Na Bystřičce 12, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 11, s Vysloužilem Markem dle důvodové 
zprávy bod 3) 
14. Vojanova 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, s Běhalovou Svatavou dle důvodové 
zprávy bod 4 a) 
15. Za Vodojemem 8, Olomouc, velikosti 1+3,  č.b. 11 s Macháčkovou Blankou dle důvodové 
zprávy bod 4 b) 
16. Trnkova 20, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 s Maňasem Petrem dle důvodové zprávy bod 
4 c) 
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17. Albertova 25, Olomouc, velikosti 1+4,  č.b. 3 s Lucií Ryšánkovou dle důvodové zprávy 
bod 4 d) 
18. Za vodojemem 8, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 24 se Skotákovou Hanou  dle důvodové 
zprávy bod 4 e) 
19. Rožňavská 4, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 17 se Zbořilovou Dianou dle důvodové zprávy 
bod 4 f) 
20. Praskova 9, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 5 s Mgr. Válkovou Dagmar dle důvodové zprávy 
bod 5 b) 
21. Masarykova  54, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s JUDr.. Bognárem Ladislavem dle 
důvodové zprávy bod 6) 
22. Masarykova 19, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 1 s JUDr. Holubcem Jaroslavem dle 
důvodové zprávy bod 6) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Kummer Josef, Černá cesta 7, Olomouc 
Navrátilová Anna, Zikova 13, Olomouc 
Majerová Marie, Blanická 21, Olomouc 
Ing. Tesař Pavel, Velkomoravská 63, Olomouc 
Liška David, Stiborova 26, Olomouc 
Javorek Pavel, Eva, Černá cesta 33, Olomouc 
Pospíšil Jan, Topolová 4, Olomouc 
Korytar Libor, Jitka, Černá cesta 11, Olomouc 
Večeř Jan, Praskova 7, Olomouc 
Gofroj Ladislav, Černá cesta 1, Olomouc 
Poles Zdeněk, Terrerovo nám. 2, Olomouc 
Illková Šárka, Kamil, Černá cesta 43, Olomouc 
Fajgl Jaromír, Jana, Černá cesta 43, Olomouc 
Šindler Břetislav, Hedvika, Černá cesta 41, Olomouc 
Valčíková Romana, Černá cesta 29, Olomouc 
Benda Václav, Topolová 7, Olomouc 
Rosenzweig Vladan, Topolová 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a) 
    b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok: 
Veselý Lubomír a Zdena, Černá cesta 15, Olomouc 
Straka Petr, Foersterova 15, Olomouc  
Stejskalová Kamila, Petr, Černá cesta 45, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 b)  
    c) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1/2 roku: 
Kudláčová Šárka, Karel, P. Přichystala 70, Olomouc  
Schulz Jan, P. Přichystala 70, Olomouc 
Danihelová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Ištok Jaroslav, Věra, P. Přichystala 70, Olomouc 
Rácová Eva, P. Přichystala 70, Olomouc 
Tatárová Anna, Nálevkova 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 c) 
 
2.s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně 
Radek a Gabriela Sekaninovi, Skupova 3, Olomouc, vel.3+1 
Vladimír Jež, Palackého 5, Olomouc, vel.1+1 
Augusta Balážová, Černá cesta 7, Olomouc, vel. 2+1 
Pavel a Petra Dzurianovi, tř. 1.máje 38, vel. 3+1 
Petr a Jaroslava PaedDr. Cardovi, Pavelčákova 21, Olomouc, vel. 3+1 
Petra Kyncl Cardová Mgr., Riegrova 5, Olomouc, vel. 3+1 
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Kamil a Markéta Konopkovi, Praskova 11, Olomouc, vel. 2+1 
Evženie Wojnarová, tř. Kosmonautů 16, Olomouc, vel. 3+1 
dle důvodové zprávy bod 8                                                        
 
3.s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu 
Mgr. Barbora a Roman Mieslerovi, Kmochova 16, Olomouc 
David a Petra Weberovi, Černá cesta 33, Olomouc 
Josef a Ludmila Zdražilovi, Družební 9, Olomouc 
Karla Voráčová, Wanklova 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  9 a,b,c,d   
 
4.s rozšířením nájemní smlouvy 
na byt Komenského 4, Olomouc, Ludmila Šandorová o dceru Lucii Gavurovou 
na byt tř.1.máje 38, Olomouc, Dagmar Passendorferová o syna MUDr. Radomíra 
Passendorfera 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b) 
 
4. neschvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
-  Zelená 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 18 se Smrčkou Jaromírem a Marcelou dle 
upravené důvodové zprávy bod 5 a) 
 
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. 55 v DPS Přichystalova 68, s panem Janem 
Leitnerem, trvale bytem na ul. Ručilova 10, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 v DPS Přichystalova 64, s paní Josefou 
Klusákovou, trvale bytem na ul. Zeyerova 22, Olomouc 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v DPS Přichystalova 64, s paní Marií Hanákovou, 
trvale bytem  na ul.  Vídeňská 23, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Mgr. Jana Chmely ve věci odkoupení bytové jednotky č. 609/13 v domě Zikova 18 
dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
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2. schvaluje 
odklad zaplacení I. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku o dva měsíce dle důvodové 
zprávy bod 2 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 2/2000 a přílohy č. 1 dle 
důvodové zprávy bod 3 str. 1, 2 
 
4. nevyhovuje 
žádosti pana Josefa Morávky o poskytnutí půdního prostoru v domě Riegrova 5 za účelem 
vybudování půdní vestavby v domě dle důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
5. bere na v ědomí 
žádost spoluvlastníků domu Mozartova 33 ve věci zřízení věcného břemene obsahující 
právo průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. 380/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3 
 
6. ukládá 
odboru prodeje domů projednat žádost o zřízení věcného břemene obsahující právo 
průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. 380/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice společně s 
řešením pronájmu nebo prodeje dvorního traktu pozemku parc. č. 380/2 jako celku dle 
důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
7. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 414/37 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Hodolany 
předem určeným zájemcům Společenství vlastníků bytů Březinova 3 dle důvodové zprávy 
bod 6 str. 3 
 
8. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 871 zast. pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany 
předem určeným zájemcům manželům Petru a Marii Adamovým dle důvodové zprávy bod 7 
str. 4 
 
9. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 414/5 zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Hodolany 
předem určeným zájemcům Společenství vlastníků domu Masarykova č. 874/27 dle 
důvodové zprávy bod 8 str. 4, 5 
 
10. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 336/1 zahrada o výměře 222 m2 v k. ú. Hejčín 
předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Horní Hejčínská 15 dle důvodové zprávy 
bod 9 str. 5 
 
11. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 10 str. 5, 6 
 
12. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za bytovou jednotku v domě tř. 1. Máje 42 dle důvodové 
zprávy bod 11 str. 6 
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13. schvaluje 
vrácení a převod zaplacené II. části kupní ceny ve výši 6.990,- Kč za BJ č. 1080/11 na fond 
oprav spoluvlastníků domu Dr. M. Horákové 23 za účelem proinvestování do oprav 
společných částí domu dle důvodové zprávy bod 12 str. 7 
 
14. schvaluje 
možnost proinvestování II. části kupní ceny za bytovou jednotku před podpisem kupní 
smlouvy ve výměně oken v domě Norská 37 dle důvodové zprávy bod 13 str. 7 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Seznam 11 dom ů se záměrem prodeje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuse 
T: 13.1.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
9 Rozpočet 2004 - 1. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2003 - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2003, 
týkající se závazných ukazatelů - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2003, týkající se závazných ukazatelů - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
11 Návrh úspor v rozpo čtu roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
předložit RMO dopracovaný návrh úspor rozpočtu roku 2003  
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
12 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do souboru nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků na rozpočet SMO pro 
rok 2003 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Vyhlášky o místních poplatcích - komunální odpad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
15 Analýza sít ě mateřských škol v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Analýzu sítě mateřských škol v Olomouci dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Analýzu sítě mateřských škol  Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Analýza sít ě základních škol v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned předložit Analýzu sítě základních škol v Olomouci k připomínkování poslaneckým 
klubům 
T: 18.11.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. ukládá 
po zapracování připomínek z poslaneckých klubů předložit Analýzu sítě základních škol v 
Olomouci Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
s ukončením provozu Základní školy Olomouc, Tř. Svornosti k 30.6.2004 dle důvodové 
zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh na ukončení provozu Základní školy Olomouc, Tř. Svornosti Zastupitelstvu 
města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
vedoucí odboru školství ve spolupráci s ředitelem ZŠ Na Hradě a po projednání v komisi pro 
výchovu a vzdělávání připravit návrh na případné ukončení provozu ZŠ Na Hradě včetně 
návrhu dislokace žáků 
T: 25.11.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Působnost neúplných škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se sloučením Základní školy Olomouc,  Petřkova 3  se  Základní školou Olomouc,  Demlova 
18  k 1.1.2004 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na sloučení Základní školy Olomouc, Petřkova 3 se  Základní školou 
Olomouc, Demlova 18  Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. neschvaluje 
zřízení Mateřské školy Olomouc, Petřkova 5 jako samostatné příspěvkové organizace 
 
5. schvaluje 
zachování právního postavení Základní školy Olomouc - Droždín, Gagarinova 19 a Základní 
školy Olomouc,  Čajkovského 11  dle důvodové zprávy 
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6. souhlasí 
s předložením žádosti o udělení výjimky z počtu škol na školní rok 2004/2005 pro Základní 
školu Olomouc - Droždín, Gagarinova 19 a Základní školu Olomouc, Čajkovského 11 dle 
důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
předložit Krajskému úřadu Olomouckého kraje žádost o udělení výjimky z počtu škol na 
školní rok 2004/2005 pro Základní školu Olomouc - Droždín, Gagarinova 19 a Základní školu 
Olomouc, Čajkovského 11 dle důvodové zprávy 
T: únor 2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Sv. Kope ček - parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
dále jednat s vlastníky pozemků dle upraveného závěru důvodové zprávy 
T: 18.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit RMO informaci o výsledku projednání s vlastníky pozemků  
T: 18.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Strukturální fondy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO výsledky prvního kola hodnocení projektů absorpční kapacity  
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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20 Pečovatelská služba v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Hynaisova - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
22 Nedvězí - vodovod  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 Plán investic 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
24 Přednádraží - OVS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zadáním OVS na akci  „ Úprava přednádraží - III. etapa“ firmě RTS, a.s., Brno 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh podmínek obchodní veřejné soutěže dle důvodové zprávy 
T: 27.1.2004 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
25 Problematika t říděného odpadu a nakládání se stavebním 

odpadem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dořešit možnost využití areálu Chválkovice pro potřeby třídění odpadu s ředitelem TSMO, 
a.s. dle upravené důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Návrh koncepce údržby zelen ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat návrh koncepce dle důvodové zprávy s řediteli TSMO, a.s. a VFO, a.s. 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
zpracovat návrh řešení problematiky pískovišť na území města 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
27 Evropský rok osob se zdravotním postižením  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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28 Program podpora sociální inkluze p říslušník ů romských 
komunit - sub-program Podpora terénní sociální prác e 2004 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR na podporu terénní sociální práce v roce 2004 
 
3. schvaluje 
povinnou finanční spoluúčast ve výši 100  tis. Kč a zařazení v rámci rozpočtu OSSZ na  
r. 2004 
 
4. ukládá 
podepsat žádost o dotaci SmOl Programu podpory sociální inkluze příslušníků romských 
komunit,  sub-program Podpora terénní sociální práce 2004 
T: 18.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
v termínu do 21.11.2003 zabezpečit odeslání žádosti o dotaci, doplněnou o ověřené 
usnesení ze zasedání RMO na ÚV ČR ve formě i náležitostech, uvedených v Metodickém 
pokynu 
T: 2.12.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
zabezpečit realizaci Programu v jednotlivých lokalitách města Olomouce v roce 2004 
T: prosinec 2004 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
7. ukládá 
předložit RMO vyhodnocení přínosu projektu 1 krát za čtvrt roku od zahájení projektu 
T: čtvrtletn ě 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Návrh na poskytnutí finan čních p říspěvků z rozpo čtu 

Statutárního m ěsta Olomouce zdravotnickým subjekt ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finačních příspěvků z rozpočtu  města Olomouce, schválenými 
RMO dne 24.9.2002   
T: 18.11.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Provoz služebních vozidel odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit splnění úkolu dle bodu 2 závěru důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
31 Organiza ční záležitosti - ekonomický odbor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce od 5. 11. 2003  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
32 Organiza ční řád MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
„Organizační řád Statutárního města Olomouc“ včetně příloh s účinností od 5. 11. 2003  
 
3. ukládá 
tajemníkovi MmOl průběžně aktualizovat příslušnost odborů dle přílohy č. 6 
T: průběžně 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 



 22

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
33 Opera 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výsledky výběrového řízení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat zásady nájemní smlouvy a předložit je RMO 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Korunní pevn ůstka - podmínky využití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle upraveného závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic provést havarijní opravu střech na dělostřeleckých skladech I. a II. včetně 
zajištění těsnosti okenních otvorů a provést sanační nástřik fungicidním prostředkem dle 
zpracované směrnice 
T: 27.1.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. schvaluje 
zařazení částky 320.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a souhlasí s vykrytím této 
částky z rezervy rozpočtu statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Dodatek ke smlouv ě s Connex Morava - mimo IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s.- mimo IDOS dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. - mimo IDOS 
T: 18.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Informace k auditu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
37 Pécs - festival 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zapojením statutárního města Olomouce do projektu „Oživení památek“ dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat partnerské město Pécs o spolupráci statutárního města Olomouce na projektu 
„Oživení památek“ v roce 2004 dle důvodové zprávy 
T: 18.11.2003 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
38 Zahrani ční služební cesta - Florencie, nabídka k navázání 

spolupráce - Lucca  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účastníky zahraniční služební cesty do Florencie dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odpovědět na nabídku k navázání spolupráce dle důvodové zprávy a následně předložit 
RMO návrh dalšího postupu 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
do funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Karla Šafáře, bytem Olomouc, 
Pavlovická 17 
 
2. ukládá 
předložit ZMO návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle bodu 1 tohoto 
usnesení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
40 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 
 
 
41 Příspěvek - kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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42 Pojmenování ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit navržené názvy ulic 
 
4. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na jednání ZMO dne 16. 12. 
2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
43 Pravidla pro poskytování p říspěvků - úprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravy pravidel dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned zveřejnit úpravu pravidel na internetových stránkách města Olomouce 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
ihned informovat odbory poskytující příspěvky dle pravidel o úpravě 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Stanovisko statutárního m ěsta Olomouce k hodnocení práce 

ředitel ů škol z řizovaných Olomouckým krajem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
stanovisko statutárního města Olomouce k hodnocení práce ředitelů škol, zřizovaných 
Olomouckým krajem, dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zaslat stanovisko statutárního města Olomouce Olomouckému kraji 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
45 Cyklostezka Štítného - II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


