
 
USNESENÍ 

 

z 88. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4.6.2002  
 
 

 
1 Rekonstrukce objektu Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
rozpracovat záměr rekonstrukce objektu Hynaisova 10 dle bodu III. důvodové zprávy a dle 
diskuse, po projednání v komisi pro architekturu a územní plán předložit materiál RMO 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
připravit návrh harmonogramu prací a způsob financování projektové dokumentace v r. 2002 
T: 18.6.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
uplatňovat náklady na rekonstrukci objektu v návrhu rozpočtu pro r. 2003 při jednání se 
zástupci státu 
T: 24.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Rozhodnutí RMO jako jediného akcioná ře VFO, a.s. ve funkci 

valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
výroční zprávu za rok 2001 a zprávu o ovládacích vztazích 
 
2. schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2001 včetně  úhrady ztráty za rok 2001 dle návrhu 
představenstva VFO, a.s.  
 
3. ukládá 
primátorovi města podepsat rozhodnutí o schválení  roční účetní závěrky za rok 2001 včetně 
úhrady ztráty za rok 2001 dle návrhu představenstva VFO, a.s.  
T: 18.6.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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4. bere na v ědomí 
zprávu auditora za rok 2001 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 

představenstvo a.s. 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 4.6.2002 dle části A) upravené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
toto své usnesení: 
- bod 8, část 3 ze dne 9.4.2002, týkající se nájmu bytů 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO, včetně schválení prodloužení termínů 
plnění některých usnesení dle části B) upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.733/5 ostatní plocha o výměře 8 m2 
v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Vladimíru Frankovi dle důvodové zprávy 
bod I. 2)   
 
2. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej - lokalita malá tř. Svobody - prodej ovoce a 
zeleniny předem určenému zájemci panu Rolandu Süli dle důvodové zprávy bod I. 3)    
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy NP - ZŠ 8. května 29 předem určenému 
zájemci společnosti TV Morava, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
4. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1120/8 ostatní plocha o výměře 465 m2 v k.ú. 
Slavonín panu Vladimíru Kolůchovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc.č.  247/11 ost. pl. o výměře 300 m2 v k.ú. Neředín 
panu Miroslavu Ševčíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
6. úplatný pronájem pozemku parc.č. 79/85 zahrada o výměře 227 m2 v k.ú. Neředín 
manželům Žigmundovi a Dianě Deutschovým dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
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7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1576/3 orná půda o výměře 2117 m2 v k.ú. 
Chválkovice paní Terezii Tiché dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 265/7 orná půda o výměře 203 m2 v k.ú. Nové 
Sady panu Milanu Ďurišovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 0,5 m2 v k. ú. Nová Ulice 
realitní společnosti  ZVONEK, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
10. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Olomouc 
- město panu Martinu Kramplovi za podmínek KMČ dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 779 o výměře 5 m2 v k. ú. Chomoutov  panu 
Radomíru Hadámkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1294/21 orná půda  o výměře 520 m2 v k.ú. 
Droždín manželům MUDr. Petru a Drahomíře Kafkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
13. úplatný pronájem pozemků parc. č. 164/3  o výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře 
403 m2, vše  ost. pl. v k. ú. Hejčín manželům Ing. Aleši a Ing. Monice Kráčmarovým za 
podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Nové Sady 
paní Jiřině Peřinové za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 14)    
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 31/2 orná půda  o výměře 170 m2 v k.ú. 
Klášterní Hradisko ve  vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod II) 
15)   
 
16. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 1953/1 ost. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Holice 
manželům Jiřímu a Renátě Kameným za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
 
17. úplatný pronájem NP - Náves Svobody č. 37 - 87, 80 m2 paní Haně Sedláčkové dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
18. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na venkovní kanalizaci a vodovod v k.ú. 
Holice mezi statutárním městem Olomouc a společností Stavební firma VAPE, s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
19. nabytí veřejného osvětlení od společnosti VZ stav, spol. s r. o. a to na základě darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností VZ stav, spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy bod IV. 5)  
 
20. přidělení místa pro prodej grilovaných kuřat panu Janu Přidalovi - lokalita ul. tř. Svobody 
do 31.12.2002 dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Romana Matěje o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 93/114 ostatní plocha o 
výměře 52 m2 v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. Dopravního podniku města Olomouce, a. s. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 164/3  o 
výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře 403 m2, vše  ost. pl. v k. ú. Hejčín dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13)  
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3. společnosti OUTDOOR reklamní média, spol. s r. o. o revokaci části usnesení RMO ze 
dne 11. 7. 2000 čísl. spis seznamu 4. 1. bod II. B) 8 ve věci výše nájemného za úplatný 
pronájem  části štítu objektu ZŠ Slavonín dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. souhlasí 
1. se snížením výměry části pronajatého pozemku parc. č. 1071/1 ostatní plocha v k.ú. Nová 
Ulice paní Naděždě Pytlíčkové na 100 m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
2. s úhradou nájemného za užívání pozemků parc. č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 
276/27 o výměře 20 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví paní Jany Khýrové a 
paní Sylvy Šindlerové 2 roky zpětně při nájemném ve výši  15,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. A) 8)   
 
3. s  odepisováním technického zhodnocení NP- Dolní nám. č. 1 - 2 m2 z vlastního účetnictví 
společnosti KB, a. s.  dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
4. s odpuštěním nájemného v NP - Horní nám. č. 1 společnosti Premiér marketing group 
spol. s r. o. v době od 2. 4. 2002 do 11. 4. 2002, tj. ve výši 4 330,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II. B) 4)    
 
5. s tím, že statutární město Olomouc uhradí daň z převodu nemovitostí  a poplatky spojené 
s převodem části pozemků parc. č. 147/3 orná půda o výměře 14 m2 a parc. č. 147/6 orná 
půda o výměře 22 m2, vše v k.ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 164/3  o výměře 3 708 
m2 a parc. č. 446/8 o výměře 403 m2, vše  ost. pl. v k. ú. Hejčín s manžely Ing. Alešem a 
Ing. Monikou Kráčmarovými při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 za podmínek OKR a 
zbudování mycí linky dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1953/1 ost. pl. o 
výměře 280 m2 v k. ú. Holice s manžely Jiřím a Renátou Kamenými při kupní ceně ve výši 
430,- Kč/m2 za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
  
3. odprodej pozemků parc. č. 1208/9 zast. pl.  o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Pavlu 
Krejchovi za kupní cenu ve výši 9135,- Kč, parc. č. 1202/4 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice manželům Františku a Evě Prečanovým  za kupní cenu ve výši 9135,-  Kč,  parc. 
č. 1202/10 zast. pl. o výměře 17 m2  v k. ú. Nová Ulice manželům Františku a Evě 
Prečanovým za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč, parc. č. 1207/3 zast. pl. o výměře 18 m2 v  
k. ú. Nová Ulice manželům MUDr. Jiřímu a Martě Hartlovým za kupní cenu ve výši 9635,- Kč, 
parc. č. 1203/2 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Františkovi a Janě 
Kubíčkovým za kupní cenu ve výši 8. 635,- Kč, parc. č. 1206/3 zast. pl. o výměře 17 m2 v  
k. ú. Nová Ulice manželům Vladimíru a Janě Klimentovým za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč, 
parc. č. 1200/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Zdeňkovi a Miluši 
Boháčkovým za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč, parc. č. 1207/6 zast. pl. o výměře 17 m2 v  
k. ú. Nová Ulice manželům Ing. Liboru a Mgr. Andree Procházkovým za kupní cenu ve výši 
9. 135,- Kč, parc. č. 1204/10 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Ing. 
Liboru a Mgr. Andree Procházkovým za kupní cenu ve výši 8. 635,- Kč, parc. č. 1207/5 zast. 
pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Žofii Janušové za kupní cenu ve výši 9. 135,- Kč, 
parc. č. 1203/1 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Ing. Zdence Grohmannové 
za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč, parc.  č. 1205/9 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům MUDr. PhDr. Lence a Ing. Miroslavu Hansmanovým za kupní cenu ve výši 9.635,- 
Kč, parc. č.1203/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová  Ulice manželům PhDr. Pavel a Mgr. 
Hana Cinkovi za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč, parc. č. 1208/6 zast. pl. o výměře 17 m2 v  
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k. ú. Nová Ulice manželům Františku a Mileně Čermákovým za kupní cenu ve výši 9.135,- 
Kč, parc. č. 1199/7 zast. pl. o výměře 18  m2 v k. ú. Nová Ulice paní Márii Panošové za 
kupní cenu ve výši 9.635,- Kč, parc. č. 1203/7 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Štěpánu a Marii Řezníčkovým za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč, parc. č. 1205/6 
zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Ing. Luďkovi a Evě Minářovým za 
kupní cenu ve výši 9.135,- Kč a parc. č. 1201/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Bedřichovi a Libuši Kvapilovým za kupní cenu ve výši 9.135,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 946/2 zast. pl. o výměře 166 m2 v k. ú. Grygov společnosti 
Genoservis, a. s. za kupní cenu ve výši 9.447,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
5. uzavření darovací smlouvy na pozemky mezi statutárním městem Olomouc a ČR - 
Ministerstvem obrany ČR a to z důvodu veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 695 st. pl. o výměře 1338 m2, parc. č. 311/7 ost. pl. o 
výměře 5671 m2, vše v k.ú. Povel a pozemků parc. č. 891 st. pl. o výměře 705 m2, parc. č. 
575/27 ost. pl. o výměře 3036 m2, vše v k.ú. Nové Sady z vlastnictví Okresního úřadu 
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouc za podmínky, že předmětné pozemky 
nebudou v průběhu 10-ti let prodány, příp. převedeny dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Dopravního podniku města Olomouce, a. s. o odprodej pozemků parc. č. 164/3  o 
výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře 403 m2, vše  ost. pl. v k. ú. Hejčín dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13)  
 
2. žádostem pana Igora Macharáčka a společnosti Bell-Eleven spol. s r. o. o odprodej 
budovy bez č. p. V hlinkách 11 s pozemkem parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 172 m2 a 
parc. č. 1250/3 zast. pl o výměře 170 m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 
2)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.1 
2. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č. 3 a 4 
3. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č .2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002  bod 6 část 2/1 číslo 6 dle DZ ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch 
Statutárního města Olomouce  na  pozemku  parc.č. 36  o výměře 1709 m2 - zahrada 
vedeném na LV č. 27 k.ú. Pavlovičky  obec Olomouc ve vlastnictví manželů Petra a Zlaty 
Májových dle důvodové zprávy bod č. 4 
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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 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic - Pr ůmyslová zóna 

Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření „Dohody o vlastnictví přeložky“ s Universitou Palackého v Olomouci dle DZ část I. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 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. Černá cesta 27, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4, s Vladimírou Tesařovou dle důvodové 
zprávy, bod 1 a). 
2. Sladkovského 1D, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8, s Jaromírem Weiserem dle důvodové 
zprávy, bod 1 b)  
3. Topolová 4 Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Žilovou Ivanou a Zdeňkem dle důvodové 
zprávy bod 1 c)  
4. Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+ kk, č.b. 28, s Ludmilou Králíkovou dle důvodové  
zprávy, bod 1 d)   
5. Pavelčákova  21, Olomouc: 
MUDr. Podstata Josef 
Horová Monika 
Petříková Lenka 
Kotolánová Jiřina 
Mgr. Dárek Roman 
Chovanec Zdeněk 
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Malík David 
Padalík Ilja 
Hosová Pavlína 
Bogoč Zdeněk 
Závodská Lucie 
Božková Jiřina 
Ing. Štalmachová Naďa 
Francová Eva 
Paráková Klára 
dle důvodové zprávy bod 2 a-n) po zaplacení nabídnutých finančních částek 
6. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti  0+2, č.b. 58, s Josefou Daňhelovou dle důvodové 
zprávy,  bod 3 a)  
7.I.P.Pavlova 38, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, s Vladislavou Švecovou dle důvodové 
zprávy, bod 3 b) 
8. Zikova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Ilonou Žákovou dle důvodové zprávy, bod 3 c) 
9. Rožňavská 14, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Vlastou Mertovou dle důvodové zprávy, 
bod 4 a) 
10. Trnkova 22, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13, se Svatavou Kohoutkovou dle důvodové 
zprávy, bod 4 b) 
11. Wellnerova 4, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 1, se Jindřichem Skládalem dle důvodové 
zprávy, bod 5)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Baštanová Dana a Jaroslav, Kosmonautů 12, Olomouc 
Szurpitová Věra a Marius, Černá cesta 7, Olomouc 
Gábor Karol a Bohuslava, Purkyňova 3, Olomouc 
Dorrich Adolf a Dobromila, Zikova 16, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6a), 6 b) 
 
2. se sepsáním nájemní smlouvy na městský byt po výměně:   
1)   Zbyněk a Lenka Runclovi, Synkova 9,  Olomouc, vel. 2+1 
2)   Vladimír Kašpar, Wolkerova 40, Olomouc, vel. 0+1 
Květoslav Šenkyřík, Za vodojemem 2, Olomouc, vel. 0+1 
3) S. Konečná Starecká,Ing.L.Konečný,Stiborova12, Olomouc, vel. 3+1     
Michaela Marcinková,tř. 1. máje 42, Olomouc, vel. 3+1     
4) Tomáš a Zdeňka Krainovi, Velkomoravská 61, Olomouc, vel. 3+1 
Marie Šigutová, Sienkiewiczova 3, Olomouc, vel. 2+1    
5) Mgr.Dalibor a Ing.Kvetoslava Budíkovi,Stiborova 30, Olomouc, vel. 3+1 
6) Dagmar a Drahomír Kelčovi, I.P.Pavlova 42, Olomouc, vel. 2+1   
7) Mgr. Hana Šrámková, Pavelčákova 1, Olomouc , vel. 0+1  
8) Josef Kuba, Řezáčova 20, Olomouc, vel. 2+1       
dle bodu 7 důvodové zprávy  
 
3. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně bytu 
s: 
Matilda Hádalová, Wolkerova 44, Olomouc 
Kamil a Irena Mádrovi, Na trati 80, Olomouc 
Dana Kajnarová, Na trati 82, Olomouc 
Roman a Marcela Balážovi, Foerstrova 17, Olomouc 
Miroslav Baláž, Skupova 17, Olomouc 
dle bodu 8 důvodové zprávy 
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4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Jiří Machek,Marcela Kovaříková,Skupova 3, Olomouc 
dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
odklad splátek dle  důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. schvaluje 
vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
3. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 3 str.1 
 
4. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domu za bytovou jednotku v majetku statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod 4 str.2 
 
5. schvaluje 
odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str.2 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 29.10.1998 a schvaluje kupní ceny dle přiložené tabulky a 
důvodové zprávy bod  7 str.3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující za kupní ceny dle vyhlášek č.13/97,14/98 a 2/2000 dle důvodové zprávy bod 8 
str.3,4 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Prodej dom ů - organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zřízení oddělení pro prodej domů s účinností od 1.7.2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
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10 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 
 
3. 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 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 3.859.004,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Návrh zadání zm ěny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 27.6.2002 ke 
schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
schválit návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle důvodové zprávy na 
zasedání ZMO dne 27.6.2002. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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13 Úhrada neinvesti čních výdaj ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. trvá 
na úhradě neinvestičních výdajů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat starostu obce Skrbeň o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
14 Program prevence kriminality pro rok 2002 – výsled ky 

dotačního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 2002 
 
3. schvaluje 
zařazení projektu s názvem „Marketingová komunikace“ do Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality pro rok 2002 dle bodu III.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
s realizátory dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality 
„Naše město“ pro rok 2002 
T: 2.7.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu s realizátory dílčích 
projektů programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 2002 ihned po obdržení dotace 
T: 24.9.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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15 Informa ční centrum DDM  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
spolupráci Informačního centra mládeže při DDM a Informačního centra města Olomouce 
v prostorách Informačního centra na hlavním nádraží 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Informačním centrem mládeže při DDM a Informačním 
centrem města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy 
T: 2.7.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
personální zajištění Informačního centra na hlavním nádraží dle upravené varianty II.B 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
rozpracovat možnosti větší propagace a prostorového umístění včetně vybavení dle diskuse 
a projednat v komisi cestovního ruchu 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
16 Možnost regulace konzumace alkoholu na ve řejných plochách  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zadat advokátní kanceláři Ritter - Šťastný právní rozbor předmětných vyhlášek měst 
Neratovice a Mladá Boleslav 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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17 Zpracování p řehledu poskytnutých finan čních prost ředků-
finan ční podpory z rozpo čtu města za r. 2001 (dotace, p ůjčky, 
příspěvky, úv ěry atd.) dle odbor ů, účelu, žadatel ů-příjemců a 
výše finan ční podpory  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle části III. bodů 2, 3 závěru důvodové zprávy 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Návrh z řizovacích listin MDO, MFO, DHO a HmO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
2.1   znění nové zřizovací listiny Moravského divadla Olomouc s účinností od 1. 7. 2002 dle 
přílohy I. A 
2.2   znění nové zřizovací listiny Moravské filharmonie Olomouc s účinností od 1. 7. 2002 dle 
přílohy II. A 
2.3   znění nové zřizovací listiny Divadla hudby Olomouc s účinností od 1. 7. 2002 dle přílohy 
III. A 
2.4   znění nové zřizovací listiny Hřbitovů města Olomouce s účinností od 1. 7. 2002 dle 
přílohy IV. A  
 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Hřbitovy m ěsta Olomouc a Moravské divadlo Olomouc -  

majetkoprávní vztahy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření dohody o ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy příkazní, o pronájmu a správě 
ze dne 14.5.1999 uzavřené mezi Městem Olomouc a Hřbitovy města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
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2. uzavření dohody o ukončení platnosti a účinnosti Příkazní smlouvy  o správě nemovitého 
majetku  ze dne 30.6.1997, ve znění jejích Dodatků č.  1 - 5, uzavřené mezi Městem 
Olomouc a Moravským divadlem Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Parkovišt ě u krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením prostoru parkoviště dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí a s 
rozšířením  záboru pozemků v prostoru parkoviště dle DZ 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na rozdělení 2.etapy rekonstrukce tř.Míru na dílčí podetapy 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
pokračovat v zajišťování pozemků potřebných pro výstavbu parkoviště 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Dotace z fondu ISPA - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 IDOS - dodatky ke smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy dodatků ke smlouvám s dopravci a obcemi dle příloh důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 18.6.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi 
T: 18.6.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace U 
KROKODÝLA v ulici Uhelná 11, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele p. Petra Janoška, 
Revoluční 11, 772 00  Olomouc, na dobu od 7. 6. do 30. 9. 2002 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL v 
ulici Komenského 31, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele p. Pavla Lebla, Charkovská 
11, 772 00  Olomouc, na dobu od 7. 6. do 15. 9. 2002 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna-bar-MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 15,2 m2 pro žadatele p. Ladislava Křivánka, Na Střelnici 
4, 772 00  Olomouc, na dobu od 7. 6. do 30. 9. 2002 
 
5. neschvaluje 
umístění příležitostné předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna 
MAHLER na Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group 
spol. s r.o., Michalská 2, 771 00  Olomouc, na dobu od 7. 6. do 31. 10. 2002 z důvodu 
nutnosti zachování šířkových poměrů na chodníku před Kavárnou MAHLER 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA F 1 v ulici 
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. Bohuslava Muzikanta, Nešporova 17, 
779 00  Olomouc, na dobu od 7. 6. do 30. 9. 2002 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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24 Vyhodnocení efektivnosti IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky 105.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a pověřuje odbor 
dopravy zajistit realizaci u společnost DHV CR Spol. s r.o. 
 
3. ukládá 
předložit výsledky studie efektivnosti IDOS k projednání v RMO 
T: 10.9.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Rekonstrukce Návsi Svobody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením realizace 1.etapy rekonstrukce Návsi Svobody 
 
3. schvaluje 
seznam firem vyzývaných ve výběrovém  řízení na realizaci stavby 
 
4. ukládá 
předložit dopracovaný návrh na zahájení 1. etapy rekonstrukce Návsi Svobody k projednání 
zastupitelstvu města 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Kanalizace Chomoutov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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27 Požární řád města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky na jednání ZMO dne 27.6.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce vydat obecně závaznou vyhlášku „Požární řád Statutárního města 
Olomouce“ a současně zrušit vyhlášku číslo 8/1997 „Požární řád města Olomouce“ 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Zajišt ění požární ochrany p ři hromadných akcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce vydat obecně závaznou vyhlášku  „Podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“ 
 
3. ukládá 
předložit návrh organizačního zajištění činností dle čl. VII. návrhu vyhlášky 
T: 2.7.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. stanovila 
Městskou policii a odbor ochrany jako věcně příslušné orgány ke kontrole dodržování 
vyhlášky 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Honitby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s předloženou koncepcí začlenění honebních pozemků města Olomouce do honiteb 
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2. ukládá 
Správě lesů města Olomouce a majetkoprávnímu odboru MmOl zpracovat návrh na 
začlenění honebních pozemků města Olomouce do honiteb a návrh předložit RMO 
T: 10.9.2002 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
postupovat při zpracování podkladů pro rozhodnutí o začlenění honebních pozemků města 
Olomouce do honiteb dle bodu B důvodové zprávy 
T: 2.7.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Plán oprav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO  požadavky nájemníků dotčených domů 
T: 18.6.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Bytová výstavba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle upraveného bodu 1) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO zprávu dle bodu 2 usnesení 
T: 18.6.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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32 Škodní a likvida ční komise - prominutí pohledávek a likvidace 
majetku  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 7 218,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 13 895, 90 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 18 699, 50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. neschvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 13 278,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši  14 674,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 45 860,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 7  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 8 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 660 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 9 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
33 Návrh řešení p řipomínek ze zasedání ZMO 11.4.2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci o řešení připomínek zastupitele Bc. Pavla Konečného ze zasedání ZMO 11.4.2002 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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34 Zpráva ze služební cesty - Ubeda  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
35 Pécs 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit uzavření deklarace o spolupráci města Olomouce s městem Pécs 
na zasedání ZMO dne 27.6. 2002 a její podepsání primátorem města Olomouce Ing. 
Martinem Tesaříkem  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
36 Další rozvoj spolupráce s Veenendaalem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
37 Rozpracování usnesení 23. zasedání ZMO, konaného d ne 

27.5.2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 3 usnesení ZMO ze dne 27.5.2002 - Palác Morava: 
pracovní skupině ZMO složené ze zástupců jednotlivých poslaneckých klubů ZMO 
projednat s investorem úpravy záměru výstavby Paláce Morava a výsledky předložit ZMO 
27.6.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: pracovní skupina 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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38 Program 24. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
termín konání 24. zasedání ZMO – na 27.6.2002 od 9.00 hodin 
místo konání - aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 24. zasedání ZMO, konaného dne 27.6.2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
pana Jaroslava Drexlera o rovnoměrné splácení úvěru č. 01/611. 
 
3. vyhovuje žádosti 
manželů Kohoutových o odklad splátek na dobu tří měsíců - úvěr č. 01/669. 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Výběrové řízení – Neředín blok A  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
výběr firem  pro realizaci akce Neředín blok A - rekonstrukce komunikace  a komunikační 
napojení bloku A dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozšířením projektu průmyslové zóny o podnikatelský inkubátor dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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42 Změny v Povod ňové komisi m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
člena Povodňové komise města Olomouce Ing. Květoslava Tomka 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
43 Povolení vjezdu do PZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
44 Problematika toulavých ko ček na území m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
seznámit s problematikou členy komise pro životní prostředí 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
 
 
45 Dodatek č. 3 ke smlouv ě s TSMO, a.s. - p řednádražní prostor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
objednat u TSMO, a.s. práce při provozování a údržbě jednotlivých objektů přednádraží 
T: 18.6.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. ukládá 
dopracovat Dodatek č. 3 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci dle diskuse v RMO 
T: 18.6.2002 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
variantu č.1 pro výběr peněz z parkovacích automatů 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
46 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
47 Jmenování člena škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
MVDr. Přemysla Skalku členem škodní a likvidační komise 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


