
 
USNESENÍ 

 

ze 78. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15.1.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 15.1.2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 338/9 zahrada o výměře  96 m2 v 
k.ú. Slavonín předem určenému zájemci paní Emilii Tomečkové dle důvodové zprávy bod I. 
1)    
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 338/4 zahrada o výměře  183 m2 v 
k.ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Bedřichovi Kurzovi dle důvodové zprávy bod I. 
2)  
 
3. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc.č. 338/5 zahrada o výměře  105 m2 v 
k.ú. Slavonín předem určenému zájemci paní Libuši Majdlochové dle důvodové zprávy bod I. 
3)  
 
4. zveřejnění přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat předem určeným 
zájemcům: panu Liboru Coufalovi - lokalita ul. 28. října - prodej truhlářských výrobků a 
suvenýrů, paní Evě Studené  - lokalita ul. Kmochova - prodej zeleniny a panu Gustavu 
Berouskovi - lokalita ul. 28. října  - prodej dárkového zboží dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy o velikosti 3,2 m2 na objektu Černá cesta 49 
předem určenému zájemci Euromontela, s.r.o. dle upravené důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Nové 
Sady panu Alexejovi Venháčovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
  
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 581/1 orná půda o výměře  174 m2 v k.ú. 
Slavonín  panu Pavlovi Dostalíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 133 m2 v k. ú. Neředín 
paní Dagmar Weissové dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
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9. úplatný pronájem  části  pozemku parc. č. 849 zast. pl.  o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice  
Moravskoslezskému sdružení církve  adventistů sedmého dne dle důvodové zprávy bod II. 
A) 6)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 642 m2 v k. ú. Nový 
Svět manželům Ivetě a René Kortišovým za podmínky, že tato komunikace bude zachována 
jako „veřejně přístupná účelová komunikace“ dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. o výměře 593 m2 v k. ú. Olomouc-
město  společnosti STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
12. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 30 - prodejna potravin Klárka  panu Ing. Beranovi 
na dobu určitou 15 let s tím, že v tomto období nebude nájemce požadovat souhlas s 
odpočtem vložených investic z nájemného a za podmínky dodržení současného účelu nájmu 
dle důvodové zprávy bod II. B) 2)          
 
13. úplatný pronájem části NP - ZŠ tř. Svornosti 37 - 10 tříd ZUŠ Iši Krejčího dle důvodové 
zprávy bod II. B) 3)   
 
14. úplatný pronájem části střechy objektu Moravského  divadla Olomouc - Hodolany - 10 m2 
+18 m2 společnosti Radio Mobil a. s. na 10 let dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
15. výběr nájemce NP - Javoříčská č. 2 - 210 m2 - bistro Luneta mezi panem Martinem 
Dostálem, panem Tomášem Řehulkou, panem Rostislavem Fraitem formou obálkové 
metody na dar městu, kdy minimální výše daru činí 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 
B) 5)    
 
16. úplatný pronájem NP - tř. Svornosti č. 1 - dříve nehtové studio - 15 m2 panu Josefu 
Mlatečkovi a paní Pavlíně Mlatečkové dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
17. úplatný pronájem NP - Vrchlického - garáž - 12 m2 panu Janu Langovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 8)  
 
18. úplatný pronájem objektu č. 14  v k.ú. Neředín (areál letiště Neředín) panu Ivo Peňázovi 
dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
19. výběr nájemce NP - Ostružnická č. 32 - 94 m2 - I. NP mezi panem Jiřím Píchalem - 
CHAOS-sportwear, paní Naďou Špičkovou, panem Oto Kaděrkou -OTO,  společností 
PŘEROVSKÉ JATKY s. r. o.,  paní Olgou Orságovou, panem Radomírem Janíkem, paní 
Simonou Danielovou - „STAROŽITNOSTI ERB“, panem Miroslavem Kraváčkem, Ing. 
Josefem Gotzingerem Csc. a paní Sabinou Gotzingerovou - Gotzinger-Progress,  panem 
Tomášem Huňkou, Ing. Jindřichem Přidalem - SALVIA, Ing. Jiřím Sítařem, paní Alenou 
Vlčkovou,  paní Marcelou Chadzikasovou, Ing. Jiřím Dočkalem, společností MORAVEL a. s., 
panem Elmanem Iljasovem, paní Kamalou Malíkovou, paní Irenou Prekopovou formou 
obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 1 500,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. B) 10)    
 
20. uzavření budoucí nájemní smlouvy  na NP - Hynaisova 34/10 - 360 m2 - podkrovní 
archiv společnosti DSO a. s. - v likvidaci dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
21. přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat  panu Jakubu Hadamovi, 
Vídeńská 21  - lokalita ul. 28. října - prodej dřevěných hraček a dřevěných dekoračních 
předmětů, panu Jiřímu Pařízkovi, Václava Řezáče 2 - lokalita ul. 28. října  - prodej květin a 
suvenýrů, společnosti NEMO COMPANY s. r. o., Samotišky 273 - lokalita Legionářská - 
prodej grilovaných kuřat, společnosti NEMO COMPANY s.r.o., Samotišky 273 - lokalita 



 3 

Jánského dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti AARON Trade, s. r. o. a pana  Jana Navrátila o úplatný pronájme NP - Horní 
nám. č. 5 - 2 m2 - výkladec dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
2. o snížení nájemného a trvá  na zvýšeném nájemném 152.750,- Kč ročně při sazbách 
700,- 350,-250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
  
3. pana Františka Žouželky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ost. pl.  
o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
4. paní Jany Křepelkové o revokaci usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, 
bod II. A) 27) ve věci nevyhovění žádosti paní Jany Křepelkové o bezúplatné zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo povolení průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 
954/1 ost. pl. v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
5. paní Jany Křepelkové o revokaci usnesení RMO ze dne 9. 5. 2000, čís. spis. seznamu 4, 
bod IV. 1) ve věci nevyhovění žádosti paní Jany Křepelkové o revokaci usnesení RMO ze 
dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 27) ve věci nevyhovění žádosti o bezúplatné 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo povolení průchodu a průjezdu přes pozemek 
parc. č. 954/1 ost. pl. v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. ukládá 
1. vypovědět nájemní smlouvu na část NP - Slovenská č. 3 - 13,75 m2 MUDr. Renatě 
Kutrové dle důvodové zprávy bod II. B) 7)    
 
2. upravit nájemní smlouvu na část NP - Slovenská č. 3 s  MUDr. Renatou Kutrovou dle 
prohlášení vlastníka dle důvodové zprávy bod II. B) 7) 
T: 12.2.2002 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
4. ukládá 
předložit RMO vyhodnocení činnosti letiště Neředín za rok 2001 ve srovnání s rokem 2000 
dle důvodové zprávy bod IV. 6)   
T: 12.2.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
5. souhlasí 
1. se stavebními úpravami, které spočívají v instalaci sprchového koutu ve výši 5.000,- Kč 
vlastním nákladem nájemce bez nároku na odpočet z nájemného dle důvodové zprávy bod 
II. B) 13) 
 
2. s úhradou nákladů na vypracování geometrického plánu manželům Pavlu a Růženě 
Trávníčkovým ve výši 4 200,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
3. s úhradou daně z převodu nemovitosti ve výši 7 817,50 Kč statutárním městem Olomouc 
dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
4. s uzavřením podnájemní smlouvy mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a 
společností SkyNet, a.s. na dobu určitou do 31.12.2006 dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
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5. se splátkovým kalendářem na dlužnou částku ve výši 45.000,- Kč s 11% úrokem z 
prodlení od 7. 12. 2000 do doby zaplacení, pro společnost Arx Production, spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
6. se změnou podmínek v podnájemních smlouvách v NP - Dolní  nám. č. 2 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 12)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře 2000 m2 v k.ú. 
Týneček z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
2. výkup pozemků parc. č. 1650/2 o výměře 417 m2 a pozemku parc. č. 1654/4 o výměře 
792 m2, vše orná půda v k.ú. Holice z vlastnictví společnosti Agrozet služby, s. r. o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 362 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 5)    
 
3. odprodej částí pozemku parc. č. 180/2 orná půda o celkové výměře 146 m2 v k.ú. Nové 
Sady manželům Jiřímu a Boženě Jančovým za kupní cenu ve výši 46. 797,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 6)     
 
4. směnu části pozemku parc. č. 435 st. pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Jana Kadláčka 
za část pozemku parc. č. 433 st. pl. o výměře 1 m2 ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce,  vše v k.ú. Olomouc - město bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy 
bod III. 8)    
 
5. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu přes pozemek parc. č. 
433 st. pl. v k.ú. Olomouc - město  ve prospěch pana Jana Kadláčka dle důvodové zprávy 
bod III. 8)  
 
6. odprodej pozemku parc. č. 43 zahrada o výměře  296 m2 v k. ú. Lošov panu Ivo Švábovi 
za kupní cenu ve výši 102 320,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
7. odprodej pozemku parc. č. 203/1 orná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Týneček manželům 
Věře a Jaroslavu Černým za kupní cenu ve výši 55. 150,- Kč bez možnosti splátkového 
kalendáře dle důvodové zprávy bod III. 13)     
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 149/3 zahrada o 
výměře 35 m2 v k.ú. Nedvězí s paní Lucií Korolovou  při kupní ceně ve výši 310,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 147/3 orná půda a 
parc. č. 147/6 orná půda o celkové výměře 37 m2, vše v k.ú. Nedvězí s panem Ing. Petrem 
Partschem a paní Renátou Hanákovou při kupní ceně ve výši 490,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti SOLVIT s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 178/2 o výměře 22,0319 
ha, parc. č. 506/1 o výměře 49,3314 ha, parc. č. 506/6 o výměře 15,8278 ha, vše orná půda, 
parc. č. 178/4 o výměře 669 m2 pastvina a parc. č. (178/1) o výměře 15,986 ha, vše v k. ú. 
Unčovice dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. žádosti manželů Karla a Kamily Brázdilových o odprodej části  pozemku parc. č 1609 ost. 
pl. o výměře 378 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 2)   
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3. žádosti paní Vlasty Psotové o odprodej vodní plochy, p.č.788, v k.ú. Olomouc - Slavonín 
dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čís. spis seznamu 4 bod 7 ve věci uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 149/3 zahrada o výměře 35 m2 v k. ú. 
Nedvězí s paní Lucií Korolovou, části pozemků parc. č. 147/3 orná půda a parc. č. 147/6 
orná půda o  celkové výměře 37 m2, vše v k. ú. Nedvězí s  paní Olgou Zuščíkovou při kupní 
ceně ve výši 310,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Nájem byt ů - změna Pravidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Statutárního města 
Olomouce dle upravené důvodové zprávy s platností od 15.1.2002 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Dolní náměstí 34, velikosti 1+3,  č.b.1, s 
manžely Foukalovými, bytem Mišákova 26, Olomouc dle důvodové zprávy, bod 1  
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Vrchlického 3, velikosti 1+1, č.b.17, s manžely 
Kunčarovými, bytem Odrlice 55, Senice na Hané dle důvodové zprávy, bod 2 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Masarykova 55, velikosti 1+2, č.b.12, s manžely 
Dvořákovými, U Letiště 6, Olomouc dle důvodové zprávy, bod 3 
 
4. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Stiborova 26, velikosti 1+3, č.b.17, s pí 
Fischerovou Marií, bytem Stiborova 26, Olomouc dle důvodové zprávy, bod 4  
 
5. uzavření nájemních smluv na byty z nové výstavby v lokalitě Olomouc-Hodolany, ul. 
Jiráskova: 
Blok C 
Simon Michal, Českobratrská 61, Olomouc 
Koutná Marta, Sportovní 3, Nemilany 
Pospíšilová Marta, Kmochova 9, Olomouc 
Krátký Václav,Školní 2, Horka nad Moravou 
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Hoffman David, Tvrdíkova 5, Olomouc 
Chocholkovi, Ostružnická 21 
Jeřábková Jarmila, Bouzov 117 
Pospíšilová Jarmila, Hněvotínská 42, Olomouc 
Vondruška Martin, Trnkova 30, Olomouc 
Vondráková Jana, Krajinská 20, České Budějovice 
Strnadová Eva, Neředínská 9, Olomouc 
Sehnal Radek, Švermova 1, Bruntál 
Přikryl Martin, Černá cesta 47, Olomouc 
Doležel Dušan, Přichystalova 62, Olomouc 
 
Blok G 
Smieškovi, Sladkovského 1A, Olomouc 
Spurný Roman, Bouzov 119 
Královi, Denisova 1 
Šimečková Lenka, Dobnerova 18, Olomouc 
Kurfurst Pavel, Sladkovského 1A, Olomouc 
Srovnal Pavel, Na Střelnici 34, Olomouc 
Zlámalová Petra,  Lužická 14, Olomouc 
Chlebounová Monika, Lazecká 3, Olomouc 
Kargerová Lada, Trnkova 15, Olomouc 
Koukalovi, Ciolkovského 458, Hlubočky 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s: 
Blažek Martin, Kamila, Synkova 9, Olomouc 
Kubálková Renata, Al Osimi, Černá cesta 45,  Olomouc 
Prudilová Marie,Tomáš, Černá cesta 43, Olomouc 
Nantlová Zuzana, Černá cesta 29 
Jarma Jiří, Lenka, Černá cesta 21 
Mgr.Musilová Lucie, Černá cesta 18 
Jusková Pavla, Černá cesta 18, Olomouc 
Crhonková Pavla,Petr, Černá cesta 18, Olomouc 
Svoboda František,Markéta, Černá cesta 16, Olomouc 
Kašpar Marek,Michaela, Černá cesta 16, Olomouc 
Palucha Martin,Ilona, Černá cesta 16, Olomouc 
Zálešáková Petra, Černá cesta 14, Olomouc 
Burianová Pavlína,Aleš, Černá cesta 14, Olomouc 
Kubová Radmila,Pavel,  Černá cesta 12 
Majznerová Silvie, Černá cesta 12, Olomouc 
Ottinger Jaroslav,Natalia, Černá cesta 12, Olomouc 
Štefániková Břetislava,  Přichystala 70, Olomouc 
Čoupek Pavel,Radmila, I.P.Pavlova 34, Olomouc 
Pelíšek Evžen,Jarmila, Wolkerova 46, Olomouc 
Universita Palackého Ol., Družební 9, Olomouc 
Šlezingerová Milena, Sokolská 2, Olomouc  
Komárek Lubomír,Bednařík Oldřich, Přichystala 70  
Ševčíková Ivana,David, Tř.Svobody 25, Olomouc  
Oračko Milan,Vlasta, Tř.Svornosti 14, Olomouc 
dle bodu 6 důvodové zprávy  
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2. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
Jiráskova ul. 10, 10A, 10B  s: 
Albrecht Petr, Pavlína 
Hájek Milan, Lenka 
Hoffman Leo 
Hronová Michaela 
Kaller Jan 
Korch Martin, Regina 
Koutná Hana 
Kováč Milan 
Král Milan 
Třístková Jana 
Třístková Lenka 
Křivková Jana 
Kubalík Albert 
Kubitová Martina 
Ladislav Jaroslav,Petra 
Nantl Miroslav 
Otec Tomáš 
Rolecká Šárka 
Šrotířová Kateřina 
Švestková Kamila 
Trtílková Iveta,Eduard 
Vlčková Vladimíra 
Žáková Silvie  
 
Sladkovského 1, 1A, 1B: 
Bartl Robert 
Beránek Antonín,Regina 
Brablík Josef 
Brancuzský Zdeněk 
Brokeš Radek 
Černohousová Lenka 
Daňková Ludmila 
Elišková Pavlína 
Friedl Milan 
Hostaša Libor 
Hrbek Adam 
Chalupa Petr 
Chrapková Petra,Oldřich 
Chudzík Martin 
Jánová Radka 
Janišová Dagmar 
Kadlčík Robert 
Konštacká Petra 
Krupička Pavel,Alena 
Kryštofová Eva 
Lenochová Klára 
Lopour David 
Málková Kateřina 
Mračnová Kamila 
Pfeffer Olndřej 
Sedlaříková Marcela 
Spáčilová Jana 
Šikl Karel 



 8 

Šimečková Kamila 
Štědroň Jan,Věra 
Vymětal Stanislav 
Vymlátilová Hana 
Zapletal Ivo,Pavla 
dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy pí Jarmily Zavřelové, bytem Českobratrská 6, Olomouc, o 
nového společného nájemce p. Michala Zavřela, bytem Českobratrská 6, Olomouc, dle bodu 
8 důvodové zprávy 
 
4. s výměnami bytů: 
a) městský x městský  
· Ivona Nováková, Lazecká 32, Olomouc, vel. 4+1 
· JUDr. Václav Jelínek, Černá cesta 31, Olomouc, vel. 1+1 
 
· Eduard Funk, Erenburgova 30, Olomouc, vel. 3+1 
· Ing. Libor Pazdera, Pavelčákova 18, Olomouc, vel. 0+1 
 dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
5. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou po 
předchozí výměně bytu:  
Jaromír Urban, Rožňavská 14, Olomouc 
Kamil Dombi a Ivana, Riegrova 24, Olomouc 
Mgr. Petr a Mgr. Ivana Poštulkovi, Skupova 5, Olomouc 
dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
6. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Mgr. Jan Ruboš, Legionářská 3, Olomouc  
Helena Faltýnková, Stiborova 26, Olomouc 
Zuzana Nováková, Sienkiewiczova 7, Olomouc 
dle bodu 11 důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti - p. M.Sontodinomo, Víde ňská 7, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti - pí L. Menclerová, Nedv ědova 3, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. nevyhovuje 
žádosti paní L. Menclerové 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 25.6.1999 a schválit snížení kupní ceny o 9 855,-Kč. Kupní cena 
tedy činí 55 845,-Kč dle důvodové zprávy bod 1 str.1. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27.6.2001 a schválit prodej domu veřejnou dražbou dle 
důvodové zprávy bod 2 str.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle vyhl.č. 13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod 5 
str.3 
 
4. schvaluje 
oprávněné nájemníky dle důvodové zprávy bod 6 str.3,4 
 
5. ukládá 
zajistit vrácení částky za úhradu bytu a ponechání bytu v majetku města do vypracování a 
schválení podkladů pro prodej dle důvodové zprávy bod 7 str.4 
T: 29.1.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. 619/3 pastvina o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Sady spoluvlastníkům 
domu a to Anně Tenglerové, Ivoně Koukalové, manželům Josefu a Marii Ondrouškovým, 
Margitě  Korcové, manželům Tomášovi a Aleně Hlochovým a Oldřichu Švancarovi za kupní 
cenu ve výši  5 040,-Kč+ náklady dle důvodové zprávy bod 8 str.4,5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 13.12.2001 a schválit snížení kupní ceny o 10% to je o 3 556,- 
Kč. Kupní cena tedy činí 34 023,- Kč dle důvodové zprávy bod 9 str. 5 
 
8. schvaluje 
odklad úhrady I.poloviny kupní ceny o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 10 str.5 
 
9. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 11 str. 5,6 
 
10. vyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu Za vodojemem 6 dle důvodové zprávy bod 12 str.6 
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11. ukládá 
zajistit převedení částky na fond oprav vlastníků bytů dle důvodové zprávy bod 12 str.6 
T: 29.1.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit prodej pozemku parc.č. 1020 st.pl. o výměře 217 m2 v k.ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu a to manželům Karlovi a Dagmar Houfkovým,Otmaru a Libuši 
Brenzovým a Lubomíru a Salome Holdebrandovým a Ludmili Chlandové za kupní cenu 
odhad x 0,2 + náklady dle důvodové zprávy bod 13 str.6,7 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. 256/2 zast.pl. o výměře 222 m2 a parc.č. 259 zahrada o výměře  
159 m2 v k.ú. Holice  vlastníku nemovitosti paní M. Jasné dle důvodové zprávy bod 14 str.7 
 
14. vyhovuje žádosti 
paní M. Langmaierové dle důvodové zprávy bod 15 str.7,8  
 
15. ukládá 
zajistit vrácení nájemného za měsíce září až prosinec dle důvodové zprávy bod 15 str.7, 8 
T: 29.1.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů spoluvlastníků domů za cenu dle vyhlášky . Před předložením do ZMO projednat 
se spoluvlastníky domů způsob prodeje dle důvodové zprávy bod  16 str.8,9,10 
 
17. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  ve stavebních 
úpravách tak, aby mohlo být vypracováno prohlášení vlastníka dle důvodové zprávy bod 17 
str.10 
 
18. nevyhovuje žádosti 
o snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 18. str.10 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Změna v komisi RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. odvolává 
z komise pro prodej domů Mgr. Jiřího Tesaříka 
 
3. jmenuje 
do komise pro prodej domů PaedDr. Miroslava Skácela 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
způsob financování příspěvkové organizace ZOO Olomouc v roce 2002 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
žádosti, týkající se zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle doplněné důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
zařazení částek do soupisu nekrytých požadavků dle doplněné důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
12 Smlouva k zabezpe čení veřejně prosp ěšných služeb ve m ěstě 

Olomouci na rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou upravenou Smlouvu k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci na rok 2002 (dále jen Smlouva) 
 
3. ukládá 
projednat upravený text Smlouvy v představenstvu akciové společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s.  
T: 29.1.2002 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
4. ukládá 
po projednání v představenstvu akciové společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. 
podepsat tuto Smlouvu 
T: 29.1.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 SOSM - zřizovací dokumenty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, text „Zakladatelské smlouvy“ a doplněné stanovy svazku obcí „Sdružení 
obcí střední Moravy“ 
 
2. ukládá 
předložit zřizovací dokumenty ke schválení nejbližšímu zasedání ZMO 
T: 12.3.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
předloženou „Zakladatelskou smlouvu“ a doplněné stanovy svazku obcí „Sdružení obcí 
střední Moravy“ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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14 Běh Terryho Foxe  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pořádáním Běhu Terryho Foxe dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
spolupracovat s pořadateli Běhu Terryho Foxe při zajištění akce 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
spolupracovat s pořadateli Běhu Terryho Foxe 
T: průběžně 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
6. ukládá 
informovat pořadatelskou organizaci o přijatém usnesení 
T: 29.1.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
15 Bezplatný p řevod majetku - ZŠ Pet řkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s bezplatným převodem majetku dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit bezplatný převod majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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16 Služební cesta - Wroclaw  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
17 Vybudování Památníku odboje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat studii dle upravené důvodové zprávy  
T: 26.3.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
18 Volné jízdenky pro členy komisí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí volných časových jízdenek členům majetkoprávní a bytové komise RMO dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 Bytová výstavba - Balbínova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou  zprávu 
 
 
 
 



 15

2. ukládá 
zabezpečit a RMO předložit posouzení investičního záměru znalcem v dané oblasti, s 
přihlédnutím  především na reálnost investičního záměru a technických a ekonomických 
parametrů 
T: 12.2.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
způsob financování záměru výstavby 38 bytů v k.ú. Hejčín dle varianty II.  důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
jednat Univerzitou Palackého o směně pozemku p.č. 341/24 v k.ú. Hejčín a výsledek jednání 
předložit RMO 
T: 12.2.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 MFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyúčtováním investiční akce rekonstrukce prostor MFO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
21 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
z funkce tajemníka Komise pro ŽP, tajemníka  Komise pro FARMAK a zástupce Statutárního 
města Olomouce v Okresní povodňové komisi Ing. Ladislava Kráčmara 
 
3. jmenuje 
RNDr. Petra Loyku, CSc. tajemníkem Komise pro ŽP, tajemníkem Komise pro FARMAK a 
zástupcem Statutárního města Olomouce v Okresní povodňové komisi 
 
4. ukládá 
zapracovat změnu do Povodňového plánu města Olomouce a sdělit změnu zástupce 
Statutárního města Olomouce v Okresní povodňové komisi  předsedovi této komise OkÚ 
Olomouc 
T: 29.1.2002 
O: vedoucí odboru ochrany 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
22 Organiza ční záležitosti - pracovní místo - prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
23 Organiza ční záležitosti - pracovišt ě pro vybírání poplatk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků bodů č. 1, 2, 3 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vykrytí bodů č. 1b, c, d,  2  dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
nájemní smlouvu ihned podepsat 
T: 29.1.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
6. ukládá 
předložit režim chodu pracoviště poplatků za odpady 
T: 29.1.2002 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
24 Povolení vjezdu do p ěší zóny + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
1) Agentura sester domácí péče - 3 přenosné 
2) PČR - krajský úřad vyšetřování, pracoviště Olomouc - 3 SPZ 
3) Policie ČR - cizinecká policie - 1 SPZ 
4) VHS, a.s. Olomouc - 2 SPZ 
5) TSMO, a.s. Olomouc - 5 přen. 
6) Vědecká knihovna Olomouc - 1 přen. 
7) JITRO, Mozartova 43, Olomouc - 2 SPZ 
8) DPMO, a.s., Olomouc - 1 přen. + 1 SPZ 
9) Vojenský újezd Libavá - 1 přen. 
10) SME, a.s. Ostrava - 4 přen. 
11) Město Prostějov, starosta - 1 přen. 
12) Město Přerov, starosta - 1 přen. 
13) Město Šumperk, starosta - 1 přen. 
14) Město Jeseník, starosta - 1 přen. 
15) Ing. Březina, hejtman - 1 SPZ 
16) Ing. Váňa, přednosta OkÚ - 1 SPZ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Žádosti o p řidělení bezplatných parkovacích karet + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Workshop - m ěstská turistika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
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27 Pověření k oddávání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
Ing. Jana Látala,náměstka primátora v souladu s § 97 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách a 
§ 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině výkonem funkce oddávajícího při uzavírání manželství. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
28 Plán oprav bytového fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat ve spolupráci s představenstvem SNO a.s. „Plán oprav bytového fondu na  
r. 2002“ a předložit jej RMO 
T: 29.1.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Rozhodnutí jediného akcioná ře Správa nemovitostí Olomouc, 

a.s. ve funkci valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. (dle upravené přílohy) 
 
2. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady SNO, a.s. dle 
upravené přílohy 
T: 29.1.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Filmové natá čení v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
Mgr. Rašťákovi, vedoucímu tiskového oddělení,  zajistit  průběžně aktivní spolupráci mezi 
městem Olomouc  a filmovou společností CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. Praha ve 
věci natáčení  dle důvodové zprávy 
T: 9.4.2002 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Osvětlení kašen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky ve výši 40.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
zajistit realizaci zimního osvětlení kašen ihned po vydání kladných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy na úseku ochrany památkové péče a kultury 
T: 26.2.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zpracovat a RMO předložit návrh zajištění zimního provozu kašen 
T: 29.1.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Průmyslová zóna Šlechtitel ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit upřesněný postup řešení realizace průmyslové zóny ul. Šlechtitelů dle upravené 
důvodové zprávy  
T: 12.2.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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33 RARSM - problematika ul. Synkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2001, bod. č. 20 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                                  Ing. Pavel Horá k 
primátor m ěsta Olomouce                                  nám ěstek primátora 
 


