
 
USNESENÍ 

 

z 3. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 3.12.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 3.12.2002 dle části A) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 19, část 3 ze dne 23.4.2002 týkající se správy mobiliáře a kašen na Horním náměstí 
- bod 19, část 3 ze dne 18.6.2002 týkající se OZV o závazné části regulačního plánu 
„Sídliště Povel Čtvrtky“ 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP - parní rozvodny v přízemí objektu sociální budovy   
v areálu panelárny Chválkovice - 50 m2 předem určenému zájemci společnosti Pozemní 
stavby- panelárna spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I.1. 
 
2. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1167 zahrada, o výměře 182 m2 v k.ú. Řepčín předem 
určenému zájemci Policii ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
3. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 978/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Nová 
Ulice předem určenému zájemci paní Miladě Madejové dle důvodové zprávy bod II. A) 2. 
 
4. úplatný pronájem části vyhlídkové věže v areálu ZOO Svatý Kopeček na parc. č. 631  
v k. ú. Svatý Kopeček předem určenému zájemci společnosti Com Ware spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod II A).3. 
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1122/4, o výměře 21 m2 v k.ú. Hodolany  předem 
určenému zájemci panu Aloisi Outratovi dle důvodové zprávy bod II A).4. 
 
6.  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1122/6, o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany předem 
určenému zájemci paní Marii Hradecké dle důvodové zprávy bod II A).5. 
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7.  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1122/1, o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany předem 
určenému zájemci panu Jaroslavu Burešovi dle důvodové zprávy bod II A).6. 
 
8. úplatný pronájem pozemku parc. č. 406 zahrada o výměře 676 m2 v k. ú. Nemilany 
předem určenému zájemci panu Zdeňku Kuhnovi dle důvodové zprávy bod II A).7. 
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, kultury zahrada, o výměře 16 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci Magdě Zbraňkové dle důvodové zprávy bod II A) 8. 
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 277/2, kultury zahrada, o výměře 141 m2 a 12 
m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Marku Miklasovi dle důvodové zprávy  
bod II A) 9. 
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1122/8, o výměře 23 m2 v k.ú. Hodolany  
předem určenému zájemci manželům Továrkovým dle důvodové zprávy bod II A)10. 
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1122/3, o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany  
předem určenému zájemci Jaroslavu Kleinerovi dle důvodové zprávy bod II A)11.  
 
13. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení venkovního vedení VN na 
pozemku parc. č. 1843/99 orná půda o výměře 452 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve 
prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II A)12. 
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení venkovního vedení VN na 
pozemku parc. č. 491 v k. ú. Vsisko ve prospěch společnosti Severomoravská energetika,  
a. s. dle důvodové zprávy bod II A).13. 
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení rozvodů NN na pozemcích 
parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 3 575 m2 a parc. č. 216 ost. pl. o výměře 4 917 m2 v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II A) 14. 
 
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení telekomunikačního kabelu na 
pozemcích parc. č. 109/2 ost. pl. o výměře 1 038 m2, parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře 3 403 
m2 a  parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1 775 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II A) 15. 
 
17. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN a VN 
na pozemcích parc. č. 371 ost. pl. o výměře 2123 m2, parc. č. 331/2 ost. pl. o výměře 2 716 
m2, parc. č. 269/2 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. č. 293/2 ost. pl. o výměře 1 685 m2, parc. 
č. 293/1 ost. pl. o výměře 6 419 m2, parc. č. 293/3 ost. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č. 299 
ost. pl. o výměře 749 m2, parc. č. 298/1 ost. pl. o výměře 3 359 m2, parc. č. 373 ost. pl. o 
výměře 2 085 m2, parc. č. 91/1 ost. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 89/1 orná půda o výměře  
1 497 m2 a parc. č. 294/1 ost. pl. o výměře 6 859 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, ve 
prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II A)16. 
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 29/2 o výměře 160 m2, parc. č. 74/1 o výměře 3 088 m2, parc. č. 95/3  
o výměře 11 693 m2, parc. č. 115/1 o výměře 3 556 m2, parc. č. 115/3 o výměře 40 m2 a  
parc. č. 210 o výměře 20 425 m2, vše ost. pl. v k. ú. Lazce ve prospěch společnosti 
Severomoravská energetika , a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II A) 17. 
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19. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení metalického  kabelu na 
pozemku parc. č. 453/6 ost. pl. o výměře 273 m2 v k. ú. Hejčín ve prospěch společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II A) 18. 
 
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení metalického a optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 11 775 m2 a parc. č. 1051/2 ost. pl. o 
výměře 3 306 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. 
dle důvodové zprávy bod II A) 19. 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Neředín paní Janě Luňáčkové dle návrhu OKR dle důvodové zprávy bod II A) 20. 
 
 22.  úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 75/83 ost. pl. o výměře 8784 m2 v k.ú. Olomouc - město ve prospěch 
společnosti Severomoravská energetika a. s.  za podmínky použití bezvýkopové technologie 
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II A) 21. 
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelů NN na pozemcích 
parc. č. 70/1 ost. pl. o výměře 4 885 m2, parc. č. 70/2 ost. pl. o výměře 1 529 m2 a parc. č. 
80/1 ost. pl. o výměře 5 916 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko ve prospěch společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II A) 22. 
 
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelů NN a VN na 
pozemcích parc. č. 447/45 zahrada o výměře 363 m2, parc. č. 447/29 ost. pl. o výměře 3 486 
m2, parc. č. 612/1 ost. pl. o výměře 3 918 m2 a parc. č. 447/27 ost. pl. o výměře 228 m2 vše 
v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy  
bod II A) 23. 
 
25.  úplatný pronájem pozemku parc. č. 1759/2 louka o výměře 270 m2 v k.ú. Lošov ZD 
Unčovice dle důvodové zprávy bod II A) 24. 
 
26. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1650/1 o výměře 661 m2, parc. č. 1650/9 o výměře  
2 822 m2, parc. č. 1721/29 o výměře 4 928 m2, parc. č. 1721/32 o výměře 3 227 m2, vše 
orná půda v k.ú. Holice panu Ing. Jaroslavu Spurnému dle důvodové zprávy bod II A) 25. 
 
27.  úplatný pronájem pozemků parc. č. 13/2 o výměře 180 m2 a parc. č. 14/2 o výměře 21 
m2, vše orná půda v k.ú. Povel panu Vladimíru Laštůvkovi dle důvodové zprávy bod II A) 26. 
 
28. úplatný pronájem pozemku parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2 v k.ú. Neředín 
paní Bohuslavě Šimoníkové, za podmínky údržby pozemku dle důvodové zprávy bod II A) 
27. 
 
29.  úplatný pronájem pozemku  parc. č. 1081/62 orná  půda o výměře 1 671  m2 v k.ú. 
Slavonín a pozemků parc. č. 235/25 o výměře 2 404 m2, parc. č. 416/27 o výměře 622 m2, 
parc. č. 416/34 o výměře 209 m2, vše orná půda v k.ú. Povel  ZD Slavonín dle důvodové 
zprávy bod II A)28. 
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30. úplatný  pronájem  pozemku  parc. č. 540/36 orná  půda o výměře 1 185  m2 v k.ú. 
Černovír, pozemku parc. č. 111/22 ostatní plocha o výměře 250 m2 v k.ú. Hejčín a pozemků 
parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/37 o 
výměře 43 m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 
184/43 o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 
m2, parc. č.  184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 m2, vše orná půda v 
k.ú. Neředín společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod II A) 29. 
 
31. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 75/3 o výměře 776  m2 a parc. č. 75/6 o výměře 761 m2, vše zahrada v 
k.ú. Nová Ulice ve prospěch Bytového družstva Okružní Olomouc dle důvodové zprávy  
bod II A) 30. 
 
32. úplatný pronájem NP - Wolkerova č. 44 předem určenému zájemci panu Janu Turečkovi 
za podmínky, že pan Ruček nebude po statutárním městu Olomouc požadovat  finanční 
vyrovnání dle důvodové zprávy bod II B) 1. 
     
33. úplatný pronájem skladu o velikosti 29,03 m2, Sušilovo nám. 1 předem určenému 
zájemci panu Svatopluku Svobodovi dle důvodové zprávy bod II B) 2. 
 
34. úplatný pronájem střechy na objektu Foersterova 15 za účelem umístění zařízení 
BreezeNet předem určenému zájemci společnost TRONO GROUP s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod II B) 3. 
 
35. úplatný pronájem NP - Gymnázium Čajkovského - 21,24 m2 - občerstvení, bufet předem 
určenému nájemci panu Janu Mojdlovi dle důvodové zprávy bod II B) 4.  
 
36. úplatný pronájem v objektu  Hynaisova 10  - NP č. 201 - 30 m2  předem určenému 
zájemci společnosti 1. Betonstav s. r. o. při nájemném ve výši 1000,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II B) 6. 
 
37. úplatný pronájem NP - Vrchlického - garáž - 12 m2 panu Antonínu Kočímu dle důvodové 
zprávy bod II B) 7.  
 
38. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám.  - 207, 2 m2 občanskému sdružení CADUCEUS 
dle důvodové zprávy bod II. B) 8. 
 
39. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám.  - 135,67 m2 občanskému sdružení CADUCEUS 
dle důvodové zprávy bod II B) 9. 
 
40. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám.  - 165,83 m2 občanskému sdružení CADUCEUS 
dle důvodové zprávy bod II B) 10. 
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. (59) o výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany od pana 
Tomáše Navrátila při nájemném 15,- Kč/m2/rok  dle důvodové zprávy bod III. 4. 
 
 42.  uzavření nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 - kanceláře o výměře 145, 40 m2 
mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II B) 12. 
 
43. úplatný pronájem skladu o velikosti 6,30 m2, Horní náměstí 18 předem určenému 
zájemci panu Davidu Kalmanovi dle důvodové zprávy bod II B) 13. 
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44. úplatný pronájem prodejny s bytovým a domovním zařízením včetně projekce o velikosti 
46 m2, Ztracena 3 předem určenému zájemci ROJANA s.r.o., Rýmařov dle důvodové zprávy 
bod II B) 14. 
 
45. úplatný pronájem prodejny potravin a sázkové služby on-line systému a.s. Sazka o 
velikosti 299 m2, Rožňavská 16 předem určenému zájemci panu Vladimíru Langrovi dle 
důvodové zprávy bod II B) 15. 
 
46. úplatný pronájem trafostanice o velikosti 32,45 m2, Sušilovo nám. 1 předem určenému 
zájemci Severomoravské energetice, a.s. dle důvodové zprávy bod II B) 18. 
 
47.  úplatný pronájem části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně předem určeným 
zájemcům společnosti PRE-INVEST spol. s  r. o. a společnosti TOP KARTEX s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II B) 19. 
 
48. úplatný pronájem NP - Pavelčákova č. 21 - prodejna - 132,52 m2 Mgr. Bronislavě 
Paučkové při nájemném  u galerie - 400,-, 250,-, 250,-  Kč/m2/rok a u prodejny textilu  - 
2000,-, 650,-, 400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II B) 20. 
     
49. úplatný pronájem části střechy NP - ZŠ 8. května 29 společnosti TV Morava, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II B) 21 
 
50. úplatný pronájem části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně panu Miroslavu 
Barnetovi dle důvodové zprávy bod II B) 22. 
 
51. výběr nájemce NP - Palackého  - garáže mezi žadateli uvedenými v důvodové zprávě, 
kteří bydlí v bytech na ul. Legionářské 1,3 a Palackého 8, formou obálkové metody na výši 
nájemného při minimální výši nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II B) 24. 
 
52.  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 1 218 m2 a parc. č. 
1674/2 orná půda o výměře 768 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce společnosti ALBEVA 
Morava, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 12. 
 
53. zveřejnění úplatného pronájmu NP -  Riegrova 33, 186,32 m2 předem určenému zájemci 
Knihkupectví VOTOBIA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV.1. 
 
54. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je prodej kanalizačního 
sběrače A II statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod IV.2. 
 
55. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 
m2, část pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, část pozemku parc. č. 
1721/17 orná půda o výměře 244 m2, část  pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o výměře 
958 m2, část pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a část pozemku parc. 
č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se 
Státní rostlinolékařskou správou dle důvodové zprávy bod IV.4. 
 
2. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 13.listopadu 2002 mezi Janou Neplechovou, 
bytem Olomouc, Elišky Krásnohorské 21/7, jako prodávajícím a Miroslavem Lantou, bytem 
Olomouc, Břetislavova 3, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II B) 5. 
 
3. nevyhovuje 
1. žádosti  společnosti SETTINGS s. r. o. a pana Jiřího Seiferta o úplatný pronájem NP - 
Pavelčákova č. 21 - prodejna - 132,52 m2 dle důvodové zprávy bod II B) 20 
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2. žádosti US - DEU o úplatný pronájem NP - 8. května  č. 3 -  151,25 m2 dle důvodové 
zprávy bod II B) 11. 
 
3. žádosti manželů Jaroslava a Drahomíry Rysnarových o úplatný pronájem pozemku parc. 
č. 102/1 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 5.  
 
4. souhlasí 
se snížením nájemného v NP - Horní nám. č. 5 pro Regionální agenturu pro rozvoj střední 
Moravy na 500,- 400,- 200,-  Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II B) 23. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 1123/1 ost. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín paní 
Vladimíře Křížové za kupní cenu ve výši 11.808,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 393 ost. pl.  o výměře 66 m2 v k. ú. Droždín panu Tomáši 
Culkovi za kupní cenu ve výši 37.936,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 3. 
 
3. odprodej objektu č. p. 216 - Obvodní oddělení policie ČR včetně pozemku parc. č. 250 
zast. pl. o výměře 579 m2 a pozemku parc. č. 1167 zahrada o výměře 182 m2, vše v k. ú. 
Řepčín předem určenému zájemci Policii ČR za kupní cenu ve výši 7.669.134,- Kč  dle 
důvodové zprávy bod III. 7. 
 
4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci dle důvodové 
zprávy bod III. 8. 
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 575/5 ost. pl. o výměře 166 m2 v k. ú. Neředín manželům 
Ing. Miroslavu a Mgr. Heleně Řepickým za kupní cenu ve výši 72.156,- Kč ( tj. 400,- Kč/m2 + 
náklady) dle důvodové zprávy bod III. 9. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 153 m2 a  pozemku  parc. č. 
145/8 ost. pl. o výměře 33  m2, vše v k. ú. Neředín manželům Radoslavu a Mgr. Ivaně 
Ostrčilovým za kupní cenu ve výši 102.300,- Kč (tj. 550,- Kč/m2 + náklady) dle důvodové 
zprávy bod III. 10. 
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o 
výměře 1 218 m2 a parc. č. 1674/2 orná půda o výměře 768 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce se společností ALBEVA Morava, s. r. o. při kupní ceně 400,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 12. 
 
8. odprodej pozemků parc. č. 140/5 orná půda o výměře 2 850 m2 a 478/3 ost. pl. o výměře 
675 m2 v k. ú. Hodolany společnosti ČSAD Ostrava, a.s. za kupní cenu ve výši 3. 525.000,-
Kč, tj. 1000,- Kč/m2 dle důvodové  zprávy bod IV. 3. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o 
výměře 2 869 m2, část pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, část pozemku 
parc. č. 1721/17 orná půda o výměře 244 m2, část  pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o 
výměře 958 m2, část pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a část 
pozemku parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, se Státní rostlinolékařskou správou při kupní ceně 340,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 4. 
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10. odprodej objektu č. 18 na letišti v Neředíně s pozemkem parc. č. 1393/2 zast. pl.  o 
výměře 291 m2 v k. ú. Neředín panu Ing. Břetislavu Valentovi za kupní cenu ve výši  
565 744,- Kč bez možnosti splátek  dle důvodové zprávy bod III. 13. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Jaroslava a Drahomíry Rysnarových o odprodej pozemku parc. č. 102/1 
zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 5. 
  
2. žádosti pana Jana Stratila o odprodej objektu č. 2 na letišti v Neředíně včetně pozemku 
parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 6. 
  
 3. žádosti manželů Radoslava a Mgr. Ivany Ostrčilových o odprodej části pozemku parc. č. 
549/1 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 10. 
 
4. žádosti pana Tomáše Navrátila o výkup části pozemku parc. č. (59) o výměře 200 m2  
v k. ú. Hodolany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4. 
 
7. revokuje 
1. část usnesení RMO ze 22. 10. 2001 ve věci odpočtu vložených investic z nájemného a 
souhlasí s odpočtem vložených investic ve výši 2,024.650,- Kč z nájemného v NP Riegrova 
33, prodejna knih 186,32 m2,  ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,  
tj. od 15. 4. 2002 dle důvodové zprávy bod IV. 1. 
  
2. část usnesení RMO ze dne 8. 10. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod III. 10 ve věci 
doporučení výše kupní ceny za odprodej pozemků parc. č. 140/5 orná půda o výměře 2 850 
m2 a 478/3 ost. pl. o výměře 675 m2 v k. ú. Hodolany společnosti ČSAD Ostrava, a. s. za 
kupní cenu ve výši 4. 990 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV.3. 
 
3.  usnesení RMO ze dne 24. 9. 2002, číslo spisového seznamu 2 bod III) 2, ve věci 
schválení úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 1721/6 o výměře 2 870 m2, parc. č. 
1721/7 o výměře 444 m2, parc. č. 1721/17 o výměře 243 m2, parc. č. 1721/18 o výměře 959 
m2, parc. č. 1721/19 o výměře 1 026 m2 a parc. č. 1721/20  o výměře 833 m2, vše orná 
půda v k. ú. Holice Státní rostlinolékařské správě dle důvodové zprávy bod IV. 4. 
 
4. usnesení RMO ze dne 24. 9. 2002, číslo spisového seznamu 2, bod III) 2, ve věci 
doporučení Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 o výměře 2 870 m2, parc. č. 1721/7 o výměře 444 
m2, parc. č. 1721/17 o výměře 243 m2, parc. č. 1721/18 o výměře 959 m2, parc. č. 1721/19 
o výměře 1 026 m2 a parc. č. 1721/20  o výměře 833 m2, vše orná půda, v k. ú. Holice, se 
Státní rostlinolékařskou správou při kupní ceně 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 4. 
 
8. nesouhlasí 
s úplatným pronájmem společných  prostor v objektu Švédská 1, prádelny -  16,32 m2, 
sušárny 20,16 m2, sklepu 18,87 m2, dvorku 24,97 m2 a proto nevyhovuje žádosti paní Anny 
Šibravové o  úplatný pronájem společných  prostor v objektu Švédská 1, prádelny 16,32 m2, 
sušárny 20,16 m2, sklepu 18,87 m2, dvorku 24,97 m2 dle důvodové zprávy bod II B) 17. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3, 4, 6, 7 
2. uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5 
3. uzavření budoucí kupní smlouvy a před realizací stavby kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod č. 9 a 10 
4. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě a po provedení stavby  reálné smlouvy na  zřízení 
úplatného věcného břemene dle důvodové zprávy bod č .8  
5. bezúplatný převod pozemku p.č. 552/1 k.ú. Svatý Kopeček z ČR Okresního úřadu v 
Olomouci na Statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO dne 26.9.2002  č. 8 bod 3/3  ve věci uzavření budoucí kupní smlouvy  
na pozemky parc. č. 495 o výměře 6199 m2 -louka a pozemek parc. č. 496 o výměře 139 m2 
- ostatní plocha,  vše vedené na LV č. 10  k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví Josefa Čecháka do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu 80,- Kč/m2  a   
schválit uzavření  kupní smlouvy na pozemky : 
1. parc. č. 495 o výměře 6199 m2 - louka, vedená na LV č. 10  k.ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc  
2. parc. č. 496 o výměře 139 m2 - ostatní plocha, vedená na LV č. 10  k.ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc  
3. parc. č. 446 o výměře 249 m2 -  louka, vedená na LV č. 10  k.ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc 
ve vlastnictví Josefa Čecháka do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu 90,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 14. 
     
2.    část usnesení ZMO ze dne 27.6.2002 č. 5 bod 2/3  ve věci uzavření smlouvy o budoucí  
smlouvě na  zřízení  bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo:  
· uložení a vedení kanalizačního potrubí  v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém 
plánu, zhotoveném po dokončení stavby  
· vstupu pověřených osob  a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby 
ve prospěch Statutárního města Olomouce  na níže specifikovaných pozemcích parc.č. 711  
o výměře  17806 m2 - ostatní plocha , parc.č. 712/1  o výměře  22383 m2 - ostatní plocha a 
parc. č. 773  o výměře  92308 m2 - vodní plocha, vše vedené na LV č. 543 k.ú. Chomoutov, 
obec Olomouc,  ve vlastnictví ve vlastnictví Povodí Moravy s.p. a schválit uzavření smlouvy 
budoucí a po provedení stavby smlouvy reálné na  zřízení úplatného věcného břemene 
obsahujícího právo : 
· uložení a vedení kanalizačního potrubí  v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém 
plánu, zhotoveném po dokončení stavby  
· vstupu pověřených osob  a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby 
ve prospěch Statutárního města Olomouce  na níže specifikovaných pozemcích parc.č. 711  
o výměře  17806 m2 - ostatní plocha , parc.č. 712/1  o výměře  22383 m2 - ostatní plocha a 
parc. č. 773  o výměře  92308 m2 - vodní plocha, vše vedené na LV č. 543 k.ú. Chomoutov, 
obec Olomouc,  ve vlastnictví ve vlastnictví Povodí Moravy s.p za cenu 10.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 15. 
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3.   část usnesení ZMO ze dne 26.9.2002 č. 8 bod 2/2  ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy  na  pozemky parc. č. 381/15 o výměře 4057 m2 orná půda a parc. č. 389/32 o 
výměře 566 m2 ostatní plocha, vedené na LV č. 211  k.ú. Topolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví Ing. Miroslava Vilímce, Jany Modrovičové a  Šincla Antonína , do vlastnictví 
Statutárního města Olomouc za cenu dle znaleckého posudku a schválit  uzavření budoucí 
kupní smlouvy   a před realizací stavby kupní smlouvy na  pozemky parc. č. 381/15 o výměře 
4057 m2 orná půda a parc. č. 389/32 o výměře 566 m2 ostatní plocha, vedené na LV č. 211  
k.ú. Topolany, obec Olomouc ve vlastnictví Ing. Miroslava Vilímce, Jany Modrovičové a  
Šincla Antonína , Šincla Petra a Kateřiny Sičové do vlastnictví Statutárního města Olomouc 
za cenu 1 225 075 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
4. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu spoluvlastnických podílů  a vyhovět žádosti spoluvlastníků domu Polská 64  dle 
důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 3.10.1997 a schválit nové kupní ceny dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy bod  2 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým  kupujícím dle důvodové zprávy za kupní ceny podle 
vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod 3 str.2 dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozšíření a přechod nájemních smluv dle důvodové zprávy  bod 4 str.2 
 
5. schvaluje 
žádosti o prodloužení  termínu zaplacení I. poloviny kupní ceny za bytové jednotky o dva 
měsíce dle důvodové zprávy bod 5 str.3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků domů Vídeňská 19,21,23 a Remešova 1,3 ve věci snížení kupní ceny 
za NP jednotku 1107/17 ( dílna) v domě Remešova 3 dle důvodové zprávy bod 6 str.3 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schválit nové kupní ceny domu Tovární 35,37,39 dle 
přílohy č. 2 a důvodové zprávy bod 7 str.3,4  
 
8. schvaluje 
proplacení faktur dle důvodové zprávy bod 8 str.4 
 
9. schvaluje 
převody finančních podílů dle důvodové zprávy bod 9 str.4,5 
 
10. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 10 str.5,6 
 
11. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny - doplatky v hotovosti dle důvodové zprávy bod 11 str.6 
 
12. nevyhovuje žádosti 
o vrácení II. poloviny kupní ceny a převod na účet Fondů oprav spoluvlastníků bytových 
jednotek dle upravené důvodové zprávy bod 12 str. 7 
 
13. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny  a převod na Fondy oprav spoluvlastníků domů dle důvodové 
zprávy bod 13 str.7 
 
14. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 14 str.7,8 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
5 Nájmy byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.59 v DPS na ul. Peškova 1, s panem Karlem 
Hlaváčkem, bytem Olomouc, Komenského 22 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v DPS Příčná 2, s paní Emmou Huličkovou, bytem 
Olomouc, Lipenská 43 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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6 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. Skupova 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Messnerovou Marií dle důvodové zprávy, bod 
1 a) 
2. Tř. Svobody 25, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Kotrlovou Gabrielou dle důvodové 
zprávy, bod 1 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
a) na 2 roky s nájemci:  
Svátková Renata a Oldřich, Černá cesta 16, Olomouc 
Sedláček Milan, J. Nálevky 13, Olomouc 
Štulířová Dáša a Roman, Foersterova 15, Olomouc 
Revay Roman, Tovární 37, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2a) 
b) na 1 rok s nájemcem: 
Barkociová Monika, J. Nálevky 13B, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2b) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřených s: 
Turek Michal a Vlasta, Jeremenkova 32, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3)  
 
3. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu  
a) na 2 roky s nájemci: 
Jiří a Eva Škárovi, Peškova 2, Olomouc 
Eva Pastorková, Topolová 9, Olomouc 
Pavel Konečný, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4a) 
b) na 1 rok s nájemcem:   
Hana Týřlová, Wolkerova 44, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4b) 
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Jiří Otevřel, Dukelská 19, Olomouc 
Miroslava a Petr Vysoudilovi, Holická 51, Olomouc 
Ing. Artur Ries, I.P.Pavlova 42, Olomouc   
Petra Dvořáková, Jiráskova 9, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
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7 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2002, týkající 
se závazných ukazatelů - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných ukazatelů - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
8 MFO - navýšení provozní dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu a) dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Hockey club Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 



 13

10 Informa ční systém p řednádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup realizace akce dle varianty 1 přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
11 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
věcně příslušným náměstkům aktualizovat soupis nekrytých požadavků a předložit jej na 
příštím jednání RMO 
T: 17.12.2002 
O: nám ěstci primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
12 Návrh rozpo čtového provizoria I - III/2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem rozpočtového provizoria SMO na období leden - březen 2003 v rozsahu Pravidel 
rozpočtového provizoria SMO na období leden až březen 2003 a upravené varianty č.  1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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3. ukládá 
předložit zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového provizoria SMO na období leden - 
březen 2003 v rozsahu Pravidel rozpočtového provizoria SMO na období leden až březen 
2003 a upravené varianty č.  1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové provizorium SMO na období leden - březen 2003 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit Pravidla rozpočtového provizoria SMO na období leden - březen 2003  
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
 
13 Památník odboje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Změna ÚPnSÚ Olomouc č. XI - pořízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO 19.12. 2002 upravený Návrh na pořízení změny č. XI ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle upraveného návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Rekonstrukce objektu Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vnitřním dispozičním řešením objektu Hynaisova 10 dle předložené studie 
 
3. ukládá 
zpracovat  2 alternativní návrhy vnějšího vzhledu objektu 
T: 14.1.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Dodatek č. 2 ke smlouv ě o pronájmu se SMV, a. s. Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený text „Postupu při předávání nově vzniklého majetku vodovodů a kanalizací mezi 
SmO a SMV, a. s. Olomouc „ dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
podepsat za SmO upravený text „Postupu při předávání nově vzniklého majetku vodovodů a 
kanalizací mezi SmO a SMV, a s. Olomouc“ 
T: 17.12.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
17 Změna plánu investic SMV, a. s. Olomouc na rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou plánu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
18 Investi ční záměr - výtah radnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
technická řešení výtahu dle bodu B varianta 1B předložené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zahájit přípravu zpracování DSP v rozsahu realizačního projektu dle bodu C 2 a) b) a bodu  
D 2 předložené důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
19 Balbínova II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob financování dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se záměrem řešení statické dopravy dle důvodové zprávy, pokud bude potvrzena změnou 
ÚPnSÚ 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
20 IDOS - dodatky ke smlouvám s dopravci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy dodatků ke smlouvám s dopravci dle příloh důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 17.12.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Dodatek ke smlouv ě s Connex Morava, a.s. - 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 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě - Ostatní dopravní obslužnost okresu Olomouc 
T: 17.12.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Dodatky ke smlouvám s obcemi zapojenými do IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text dodatku č. 2 ke smlouvám s obcemi dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi 
T: 17.12.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 IDOS - návrhy smluv s obchodními centry  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy smluv o zajištění dopravní obslužnosti dle příloh důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat  schválené smlouvy 
T: 17.12.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Dodatek smlouvy s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě k zabezpečení veřejně  prospěšných služeb ve městě 
Olomouci  
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě  
T: 17.12.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Most Jeremenkova ul. - havarijní stav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
řešit opravu havarijního stavu mostu na ul. Jeremenkova  
T: 17.12.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
do funkce vedoucího odboru sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce  
PaedDr. Miroslava Piláta  s účinností od 1. 1. 2003 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
27 Organiza ční záležitosti - na řízení vlády č. 122/2002 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se stanovením odměn dle důvodové zprávy: 
a) neuvolněným členům Rady města Olomouce 
b) předsedům komisí RMO a výborů ZMO 
c) členům zastupitelstva 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odměny neuvolněným členům Rady města Olomouce, předsedům komisí rady a výborů 
zastupitelstva a členům zastupitelstva 
 
4. ukládá 
předložit návrh ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
28 Změna účelu využití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu využití příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 17.12.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Žádost o zm ěnu účelu p říspěvku - St ředisko SOS pro 

vzájemnou pomoc ob čanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 



 20

Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
30 DHK ZORA - žádost o p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finančního příspěvku do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s vykrytím finančního příspěvku dle důvodové zprávy z rezervy rozpočtu 
T: 14.1.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Žádost o poskytnutí p říspěvku - P-centrum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti o.s.P-centrum o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele 
T: 17.12.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Návrh z řizovacích listin - p říspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřizovacími listinami dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit zřizovací listiny ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce dne 19.12.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
33 Odvolání ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odvolání ředitelů mateřských a základních škol dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele základních a mateřských škol, Okresní úřad 
Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje 
T: 17.12.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 4 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Převod nemovitostí užívaných organizacemi z řizovanými 

Olomouckým krajem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
jednat s Olomouckým krajem o podmínkách převodu nemovitostí uvedených v důvodové 
zprávě 
T: 28.1.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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36 Okresní knihovna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
přechod Okresní knihovny v Olomouci na Statutární město Olomouc od 1.1.2003 dle zákona 
290/2002 Sb. dle  bodu I. důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu názvu převedené příspěvkové organizace z 
Okresní knihovny Olomouc na Knihovnu města Olomouce 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit  převod knihoven které jsou v samostatných obcích 
okresu Olomouc na tyto obce k 1.1.2003 dle bodu II.  důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s výkonem regionální funkce Knihovny města Olomouce dle bodu III.  důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi předložit  ZMO návrh přechodu Okresní knihovny v Olomouci 
na Statutární město Olomouc a návrhy na převod poboček  knihovny  dle bodu I. a II.   
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Program 2. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
termín konání 2. zasedání ZMO  - 19.12.2002 od 14.30 hod. 
místo konání - aula  Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 2. zasedání ZMO, konaného dne 19.12.2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 Smlouva o spolufinancování t ř. Míru II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh „Smlouvy o společném zajištění investiční akce“ dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat „ Smlouvu o společném zajištění investiční akce“ 
T: 14.1.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
39 Třída Míru 2. stavba, Zm ěna DUR v části objektu parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup přípravy akce dle upraveného bodu B) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pokračovat v přípravě akce dle upraveného bodu B) důvodové zprávy 
T: 28.1.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
40 Komise Rady m ěsta Olomouce - KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
statut komisí městských částí dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
postup obnovy Komisí městských částí podle důvodové zprávy 
 
4. stanovila 
výši odměn předsedům a členům KMČ podle upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrhy na jmenování a odvolání členů a předsedů KMČ, podle podkladů z 
poslaneckých klubů a KMČ 
T: 28.1.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 

 
 
41 Komise RMO, výbory ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
k 3.12.2002 všechny členy odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy bodu I. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
odvolat členy výborů ZMO ke dni 19.12.2002 
 
4. schvaluje 
STATUT komisí dle důvodové zprávy (mimo Povodňovou komisi) 
 
5. ukládá 
ihned vyzvat poslanecké kluby, aby v termínu do 6.1.2003 navrhly členy do odborných 
komisí RMO a výborů ZMO 
T: 14.1.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
6. ukládá 
návrhy na jmenování členů komisí předložit RMO ke schválení 
T: 14.1.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
7. schvaluje 
preambuli komise pro fond bytové výstavby 
 
8. ukládá 
předložit RMO návrh nového složení komisí RMO se zvláštním statutem dle důvodové 
zprávy bodu III. 
T: 14.1.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu 
zrušit výbor pro koncepci bytové politiky 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 

Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
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42 Platový p ředpis pro stanovení plat ů ředitel ů škol, p ředškolních 
a školských za řízení, jejichž z řizovatelem je statutární m ěsto 
Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol, předškolních a školských zařízení, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit ředitele škol s Platovým předpisem pro stanovení platů ředitelů škol, předškolních  
a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 
T: 14.1.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
43 Úhrada za zpracování mezd  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
částku za zpracování mezd dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele  škol o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. dle 
upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
Ing.Martinu Tesaříkovi primátoru Města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady dle upravených  příloh důvodové zprávy, a to v termínu do 
5.12.2002 
T: 17.12.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
45 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
pana Vladimíra Doležala o rovnoměrné splácení půjčky č. 99/487 
 
3. vyhovuje žádosti 
paní Ludmily Hynkové o odklad splátek na dobu tří měsíců  
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
46 Provedení kontrolní akce na základní škole  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
47 Nabytí movitých v ěcí - MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nabytí movitých věcí pro MDO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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48 Plán zimní údržby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán zimní údržby na zimní období r. 2002-2003 
 
3. ukládá 
podepsat schválený plán zimní údržby 
T: 17.12.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
49 Programové prohlášení RMO - návrh postupu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
návrh postupu zpracování Programového prohlášení RMO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


