
 
USNESENÍ 

 

ze 4. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17.12.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 17.12.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení plynovodu, vodovodu, 
kabele NN a telefonního kabele na pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 5 325 m2    
v k. ú. Chválkovice ve prospěch manželů Tomáše a Ing. Pavly Ottových dle důvodové  
zprávy bod I. A) 1.  
 
2.  bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodu na pozemku 
parc. č. 641/10 zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. Chválkovice ve  vlastnictví pana Jiřího Hávy  
a manželů Tomáše a Ing. Pavly Ottových ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod I. A) 2.  
 
3.  úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních kabelů 
na pozemcích parc. č. 541/2 ost. pl. o výměře 4 434 m2, parc. č. 540/2  ost. pl. o výměře  
17765 m2, parc. č. 467 ost. pl.  o výměře 1 050 m2, parc. č. 466/2  ost. pl. o výměře 2 468 
m2, parc. č. 533 ost. pl.  o výměře 2 253 m2, parc. č. 420/113 orná půda o výměře 339 m2, 
parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 20 442 m2, parc. č. 584/1 ost. pl. o výměře 5 160 m2, parc. č. 
584/2 ost. pl. o výměře 271 m2, parc. č. 557 ost. pl. o výměře 6 505 m2, parc. č. 429/3 ost. 
pl. o výměře 3 473 m2, parc. č. 288/1 ost. pl. o výměře 3 927 m2, parc. č. 288/2 ost. pl. o 
výměře 162 m2, parc. č. 290 ost. pl. o výměře 46 564 m2, parc. č. 296 ost. pl. o výměře 28 
415 m2, parc. č. 303 ost. pl. o výměře 11 483 m2, parc. č. 306 ost. pl. o výměře 10 969 m2, 
parc. č. 309 ost. pl. o výměře 51 855 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 12 727 m2, parc. č. 
1386 st. pl. o výměře 923 m2, parc. č. 1389/1 st. pl. o výměře 1 714 m2, parc. č. 540/1 ost. 
pl. o výměře 13 516 m2, parc. č. 615/15 ost. pl. o výměře 207 m2, parc. č. 420/65 orná půda 
o výměře 1 579 m2, parc. č. 615/13 ost. pl. o výměře 344 m2, parc. č. 615/16 ost. pl. o 
výměře 205 m2, parc. č. 164 st. pl. o výměře 299 m2, parc. č. 165 st. pl. o výměře 1 391 m2, 
parc. č. 166 st. pl. o výměře 1 457 m2, parc. č. 932 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 942 st. 
pl. o výměře 317 m2, vše v k.ú. Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. 
za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod I. A) 3.  
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4.  úplatný pronájem pozemku parc. č. 596/12 ost. pl. o výměře 519 m2  v k.ú. Bystrovany  
ve vlastnictví manželů Jaroslava a Zdenky Sklenářových a pana Jaroslava Sklenáře s tím,  
že žadatelům bude zaplaceno nájemné za 2 roky zpětně dle důvodové zprávy bod I. A) 4.  
 
5.  úplatný pronájem pozemků parc. č. 222 ost. pl. o výměře 5 362 m2, parc. č. 305 ost. pl.  
o výměře 5 362 m2 a parc. č. 324/142 o výměře 1 103 m 2 , vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví 
Renáty a Roberta Dvořákových s tím, že bude nájemné za celou dobu nájmu uhrazeno do 
31. 12. 2002 dle důvodové zprávy bod I. A) 5.  
 
6.  úplatný pronájem NP - Neředínská -č. 65 - garáž - 18 m2 manželům Mgr. Jiřímu Barešovi 
a  Mgr. Dagmar Hrabalové dle důvodové zprávy bod I. B)1.  
 
7.  úplatný pronájem NP - Vrchlického - garáž - 12 m2 manželům Kamilu Kunčarovi DiS a 
Anně Kunčarové dle důvodové zprávy bod I. B) 2.  
 
8.  uzavření dodatku č.13 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU,  a.s., ve 
znění dodatku č.7 ze dne 6.8.2002, dle důvodové zprávy III. 2.  
 
9.  odprodej ideálního spoluvlastnického podílu 18/100 fontány, nacházející se v 
přednádražním prostoru na pozemcích parc. č. 1026 ost. pl., parc. č. 832/4 ost. pl., parc. č. 
920 louka, parc. č. 921 louka, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc Olomouckému kraji za 
kupní cenu 1.000.000,-Kč dle důvodové zprávy III. 4. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 1651 louka o výměře 7 851 m2 v k. ú. Lošov panu Mgr. 
Stanislavu Lachovi za kupní cenu ve výši 8. 059,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 1).  
 
2.  převod části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), 
části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části 
pozemku parc. č. 959/11ost. pl. o výměře 1 006 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. 
Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za podmínky, že statutární město Olomouc přenechá ČR - Ministerstvu obrany parkovací 
místa dle důvodové zprávy bod II. 2. 
 
3. odprodej části  pozemku parc. č.  320/1 ost. pl. o výměře 102  m2 v k.ú. Olomouc - město 
manželům Ing. Františku a Stanislavě Wünschovým za kupní cenu ve výši 58 120,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
 usnesení ZMO ze dne 1. 3.   2002, čís. spis. seznamu 4.1, bod 51  ve věci nevyhovění 
žádosti manželů Ing. Františka a Stanislavy Wünschových o odprodej části  pozemku parc. 
č.  320/1 ost. pl. o výměře 102  m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
4. souhlasí 
s odpočtem vložených investic souvisejících s vybudováním vchodu, nájezdové rampy a 
přístupových chodníků k pronajatému objektu ve výši 79.579,70 Kč z nájemného dle 
důvodové zprávy bod III. 3. 
 
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 důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup prací dle části I. důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření kupní smlouvy dle části II. důvodové zprávy bod č.1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 
2. uzavření  směnné smlouvy dle části II. důvodové zprávy bod č. 3, 4, 7,  
3. uzavření  budoucí směnné smlouvy a po realizaci stavby reálné směnné smlouvy dle  
části II. důvodové zprávy bod č.  8 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 27. 6. 2002 ve věci uzavření  budoucí  smlouvy 
kupní na pozemek parc. č. 420/108 o výměře 1880 m2 - orná půda, vedený na LV č. 27  k.ú. 
Neředín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 849/37 o výměře 78 m2 - orná půda, vedený na 
LV č. 439  k.ú. Řepčín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Věry Kučerové, Marie Peřinové a Hany 
Slavíkové do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu dle znaleckého posudku  a 
schválit uzavření  kupní smlouvy na pozemek  parc. č. 420/108 o výměře 1880 m2 - orná 
půda, vedený na LV č. 27  k.ú. Neředín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 849/37 o výměře 
78 m2 - orná půda, vedený na LV č. 439  k.ú. Řepčín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Věry 
Kučerové, Marie Peřinové a Hany Slavíkové do vlastnictví Statutárního města Olomouc za 
cenu 680 Kč/m2 dle části II. důvodové zprávy bod č.  5. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 27.6.2002 č. 5 bod 2/1 ve věci uzavření  budoucí kupní 
smlouvy na pozemky parc. č. 420/111 o výměře 377 m2 - orná půda, vedená na LV č. 394  
k.ú. Neředín, obec Olomouc  a parc. č. 849/40 o výměře 237 m2 - orná půda, vedená na LV 
č. 440 k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví manželů Wincorových a Jenovky Wincorové  
do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu dle znaleckého posudku a schválit 
uzavření  kupní smlouvy na pozemek parc. č. 420/111 o výměře 377 m2 - orná půda, vedený 
na LV č. 394  k.ú. Neředín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 849/40 o výměře 237 m2 - 
orná půda, vedený na LV č. 440 k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví manželů 
Wincorových a Jenovky Wincorové do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu ve 
výši 550,-Kč/m2 dle části II. důvodové zprávy bod č. 6. 
 
3. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 a 5/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy  na  pozemky  parc. č.  420/105 o výměře 38 m2 - orná půda , 265/126 o výměře 
161 m2 - orná půda, 265/9 o výměře 2550 m2 - orná půda, vše vedené na LV č. 884 k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Pavla Drápala za cenu dle soudního znalce max. 
550,- Kč/ m2  a schválit uzavření  kupní smlouvy na pozemky  parc. č.  420/120 o výměře 38 
m2 - orná půda , p. č. 265/126 o výměře 161 m2 - orná půda, p.č. 265/9 o výměře 2550 m2 - 
orná půda a p.č. 265/135 o výměře 45 m2 - ostatní plocha , vše vedené na LV č. 884 k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Pavla Drápala za cenu  999,- Kč/ m2  u  pozemků p.č. 
265/9, 265/126 a 265/135 a u pozemku p.č. 420/120 za cenu  550,- Kč/ m2 dle části II. 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 
5. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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6. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
předložit RMO informaci o řešení tramvajové smyčky vč. zastávek MHD a rondelu u 
investiční akce tř. Míru II. etapa 
T: 14.1.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
přechod nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. schvaluje 
žádosti o prodloužení termínu zaplacení I. poloviny kupní ceny  za bytové jednotky o dva 
měsíce, tj. do 28.2.2003 dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
3. schvaluje 
proplacení faktur dle důvodové zprávy bod 3 str. 1,2 
 
4. schvaluje 
uznání faktur  dle důvodové zprávy bod  4 str. 2,3 
 
5. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny - doplatku  v hotovosti  dle důvodové zprávy  bod 5 str. 3 
 
6. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 6 str.4 
 
7. schvaluje 
úhrady finančních nákladů za podíly ve společných částech domů za bytové jednotky  v 
majetku  statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 7 str. 4 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Rožňavská 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 20, s Mikiskou Stanislavem dle důvodové 
zprávy, bod 1a)  
2. Sienkiewiczova 3, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5, s Růžičkovou Janou dle důvodové 
zprávy bod 1 b)  
3. Divišova 9, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9, s Kovaříkem Bohumilem dle důvodové zprávy, 
bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
a) na 2 roky s nájemci:  
Hornichová Petra, Polská 57, Olomouc 
Miškovská Zdenka, Slavonínská 20, Olomouc 
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, U Letiště 6, Olomouc 
Iljasov Elman, Na Vozovce 38, Olomouc 
Adamíková Alena, Peškova 2, Olomouc 
Adámková Eva, Peškova 2, Olomouc 
Bednařík Jan a Soňa, Peškova 2, Olomouc 
Bittnerová Jitka, Peškova 2, Olomouc 
Číhalová Pavlína, Peškova 2, Olomouc 
Čtvrtlíková Olga, Peškova 2, Olomouc 
Čuhlová Jana, Peškova 2, Olomouc 
Ďoubalová Kateřina, Peškova 2, Olomouc 
Endlová Stanislava, Peškova 2, Olomouc 
Fritscher Josef, Peškova 2, Olomouc 
Fryblík Pavel a Kateřina, Peškova 2, Olomouc 
Gregorová Dana, Peškova 2, Olomouc 
Halaxa Jiří, Peškova 2, Olomouc 
Halaxová Eva, Peškova 2, Olomouc 
Hametová Jitka a Jiří, Peškova 2, Olomouc 
Herentinová Táňa, Peškova 2, Olomouc 
Hopjan Marek, Peškova 2, Olomouc 
Horáčková Vendula, Peškova 2, Olomouc 
Horáková Lenka a Radek, Peškova 2, Olomouc 
Hrubá Pavlína a Radek, Peškova 2, Olomouc 
Chotěnovský Ondřej, Peškova 2, Olomouc 
Janečko Luděk a Jana, Peškova 2, Olomouc 
Jína Kamil, Peškova 2, Olomouc 
Joslová Gabriela, Peškova 2, Olomouc 
Kalivoda Martin, Peškova 2, Olomouc 
Kuchařík Ladislav, Peškova 2, Olomouc 
Malíček Petr a Lenka, Peškova 2, Olomouc 
Mika Martin, Peškova 2, Olomouc 
Nevimová Petra, Peškova 2, Olomouc 
Nikl Pavel, Peškova 2, Olomouc 
Ostrá Radka, Peškova 2, Olomouc 
Pazdera Bohuslav a Andrea, Peškova 12, Olomouc 
Pomajbíková Kateřina, Peškova 2, Olomouc 
Pospíšil Martin a Petra, Peškova 2, Olomouc 
Pospíšilová Milada, Peškova 2, Olomouc 
Pospíšilová Marcela, Peškova 2, Olomouc 
Prokopová Kamila, Peškova 2, Olomouc 
Roller Josef, Peškova 2, Olomouc 
Růžičková Magda, Peškova 2, Olomouc 
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Ryzí Vladimíra a Tomáš, Peškova 2, Olomouc 
Řeháková Eva, Peškova 2, Olomouc 
Sedláčková Ludmila, Peškova 2, Olomouc 
Schulz Jindřich, Peškova 2, Olomouc 
Sikora Martin a Naďa, Peškova 2, Olomouc 
Steiger Jaroslav a Andrea, Peškova 2, Olomouc 
Šliksbírová Hana, Hurtos Pavel, Peškova 2, Olomouc 
Tauchmanová Jana, Peškova 2, Olomouc 
Uhříková Jana, Peškova 2, Olomouc 
Vránová Kristýna a Jan, Peškova 2, Olomouc 
Vu Van Ai, Peškova 2, Olomouc 
Auffahrt Petr a Brabcová Martina, Topolová 9, Olomouc 
Baslar František, Topolová 9, Olomouc 
Beran Josef a Martina, Topolová 9, Olomouc 
Borůvka Josef, Nováková Veronika, Topolová 9, Olomouc 
Brodecká Soňa, Topolová 9, Olomouc 
Bucko Martin, Topolová 9, Olomouc 
Coufal Milan, Topolová 9, Olomouc  
Čechák Ladislav, Topolová 9, Olomouc 
Duda Jaromír a Radka, Topolová 9, Olomouc 
Heřmanovská Marie a Zdeněk, Topolová 9, Olomouc 
Hrtanová Nina, Topolová 9, Olomouc 
Junková Lucie, Topolová 9, Olomouc 
Kočíb Aleš, Topolová 9, Olomouc 
Krošová Drahomíra, Topolová 9, Olomouc 
Minářová Petra, Topolová 9, Olomouc 
Nerušilová Jitka, Topolová 9, Olomouc 
Novák Pavel, Topolová 9, Olomouc 
Pokorná Alena, Topolová 9, Olomouc 
Poláková Dita, Topolová 9, Olomouc 
Přidalová Ladislava, Topolová 9, Olomouc 
Rýznarová Šárka, Topolová 9, Olomouc 
Schejbalová Marie a Jiří, Topolová 9, Olomouc 
Slouková Bronislava, Topolová 9, Olomouc 
Valouchová Drahomíra, Topolová 9, Olomouc 
Vavrdová Ludmila, Topolová 9, Olomouc 
Vítková Milena, Topolová 9, Olomouc 
Havlík Josef, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a) 
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
Buriánek Karel a Jolana, Masarykova 52, Olomouc 
Fojtík Martin a Lenka, Topolová 9, Olomouc 
Pitronová Andrea, Topolová 9, Olomouc 
Vandrovcová Jana a Aleš, Topolová 9, Olomouc 
Pospíšil Martin, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3b) 
 
c) na 1/2 roku s nájemcem 
Daňhelová Josefa a Drahomír, P.Přichystala 70, Olomouc 
Komárek Lubomír, Barbořík Oldřich, P.Přichystala 70, Olomouc 
Koubek Antonín, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3c) 
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2. s neprodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřených s: 
Šandorová Anastazie, P.Přichystala 70, Olomouc 
Jakubcová Gabriela, Peškova 2, Olomouc 
Krmelová Helena, Peškova 2, Olomouc 
Bangová Jaroslava, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b,c,d)  
 
3. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu s:  
Jarmila Brožová, Rooseveltova 113, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
4.s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Barbora Prágerová,Mgr., Palackého 5, Olomouc 
Veronika Vodičková, Skupova 17, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Helsinská 12, Olomouc, Eliška Hartlová o vnučku Michaelu Wildnerovou 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.2, v DPS na ul.Přichystalova 64, s paní Eliškou 
Pokornou, bytem Olomouc, Peškova 1, DPS 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.2, v DPS na ul.Přichystalova 66, s panem Rudolfem 
Drozdem, bytem Olomouc, Dómská 5 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č.1, v DPS Peškova 1, s paní Marií 
Fialovou, bytem Olomouc, Švabinského 1A, Penzion 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle doplněné důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
- část A 
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 města Olomouce schválit rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných 
ukazatelů - část B 
 
6. pověřuje 
vedení města Olomouce schvalováním rozpočtových změn roku 2002 v období od 20. 12. 
2002 do 31. 12. 2002 včetně oblasti závazných ukazatelů v případě zapojování cizích zdrojů 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny - nákup nábytku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 250.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2002 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky ve výši 250.000,-Kč z rezervy rozpočtu r. 2002 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtová zm ěna - ob ří akvárium pro žraloky - ZOO 

Sv.Kope ček u Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení akce do seznamu nekrytých požadavků ve výši dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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10 Nekryté požadavky na rozpo čet r. 2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vypuštění položek ze soupisu nekrytých požadavků dle přílohy č. I.  
 
3. souhlasí 
s vykrytím částek dle důvodové zprávy upravené přílohy č. III 
 
4. ukládá 
vedoucím odborů MmOl nárokovat nekryté požadavky dle upravené přílohy č. II do rozpočtu 
svých odborů na rok 2003 
T: 14.1.2003 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
11 Organiza ční postup p ři přípravě rozpo čtu 2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený Organizační postup při přípravě rozpočtu SMO na rok 2003 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
12 Konkurzní řízení na obsazení míst ředitel ů základní a 

mateřských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
ředitele základní a mateřských škol dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení Krajský úřad Olomouckého kraje  
T: 14.1.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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13 Zahrani ční služební cesta - Tavira  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Vyhlášení národní p řírodní rezervace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
primátora města Ing. Martina Tesaříka zaslat stanovisko statutárního města Olomouce na 
MŽP ČR dle varianty a) 
T: 14.1.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. pověřuje 
ředitele Ing. R. Šimka dalším jednáním se Správou CHKO LP ve věci změn kategorizace 
maloplošných zvláště chráněných území na lesním majetku SMO 
T: trvale 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Nákup základních prost ředků pro SLMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
a) s nákupem mechanizačních prostředků a se způsobem finančního zajištění nákupu SLMO 
dle upravené důvodové zprávy tj. formou úvěru 
b) s prodejem užitkového auta dle předložené důvodové zprávy 
c) s uzavřením úvěrové smlouvy mezi SLMO a peněžním ústavem, který předloží 
nejvýhodnější nabídku, ve výši dle předložené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit s poskytnutím záruky statutárního města Olomouce za úvěr SLMO ve výši 3 mil. Kč 
dle důvodové zprávy 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit návrh na poskytnutí záruky za úvěr na zasedání ZMO dne 19.12.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Příspěvky na kulturu - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvků dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny včetně počtu pracovníků v MmOl dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
řízením odboru prodeje domů MmOl  p. Ladislavu Navrátilovou  s účinností od 1. 1. 2003  
 
4. ukládá 
tajemníkovi vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru prodeje domů 
MmOl do 31. 3. 2003 
T: 1.4.2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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5. stanovila 
složení komise pro výběrové řízení dle upravené důvodové zprávy  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
19 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh dle důvodové zprávy na zasedání ZMO dne 19.12.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
20 Žádost SK Olomouc Sigma MŽ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Žádost FK Holice 1932  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Žádost ZIPP Communication  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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23 Zastoupení m ěsta ve sdruženích, nadacích a výborech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh na úpravu zastoupení města ve sdruženích, nadacích, výborech dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 14.1.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
24 Přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravené zásady pro přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2003 
 
3. ukládá 
řídit se při vydávání bezplatných parkovacích karet v roce 2003 schválenými upravenými 
zásadami 
T: průběžně 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
4. ukládá 
předkládat radě k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet, na které se 
nevztahují schválené okruhy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy a dle bodu II. b) 
upravené důvodové zprávy 
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3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
ČD, DDC – 1 ks přenosná, žádost č. 7 
Finanční úřad – 5 ks přenosné, žádost č. 11 
Vojenské obranné zpravodajství – 2 ks SPZ, žádost č. 16 
JITRO – 2 SPZ, žádost č. 20 
Sm Energetika – 4 ks přenosná, žádost č. 43 
Úřad práce – 2 ks přenosné, žádost č. 44 
František Řehák – 1 ks SPZ, žádost č. 45 
Olomoucký kraj – 4 ks SPZ + 4 ks přenosné, žádost č. 48 
Dětské centrum DC 90 – 4 ks přenosná, žádost č. 51 
Basler – 1 ks SPZ, žádost č. 56 
Domov důchodců Chválkovice – 1 ks přenosná, žádost č. 61 
Jiří Frait – 1 ks SPZ, žádost č. 64 
TSmO, a.s. – 5 ks přenosná + 3 ks SPZ, žádost č. 66 
SNO, a.s. – 1 ks přenosná + 5 ks SPZ, žádost č. 67 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
pana Ing. Petra Cahy o rovnoměrné splácení půjčky č. 99/486 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
27 Multimediální park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příjem Fondu hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 Změna smlouvy - VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh smlouvy mezi Statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. na rok 
2003 s upravenou přílohou č.3  
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. na 
první čtvrtletí r. 2003, a to k datu 31.12.2002  
T: 14.1.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
29 Horní nám ěstí č. 21 - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupinu pro řešení pronájmu nebytových prostor ve složení dle doplněné důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
pracovní skupině pro řešení pronájmu nebytových prostor  
předložit návrh dalšího postupu 
T: 14.1.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 DPMO, a.s. - strategie a cíle v rozvoji MHD v Olom ouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Dodatek smlouvy s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat dodatek dle důvodové zprávy 
T: 28.1.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
primátorovi města Ing. Martinu Tesaříkovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy, a to v termínu do 19. 12. 2002 
T: 14.1.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


