
 
USNESENÍ 

 

z 89. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18.6.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 18.6.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 220 m2 
v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Mgr. Josefu Vackovi dle důvodové zprávy 
bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 338/9 zahrada o výměře 109 m2 v  k. ú. 
Slavonín předem určeným zájemcům manželům Martinu a Martině Unzeitigovým dle 
důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy a části půdy na objektu občanské 
vybavenosti č. p. 65 na parc. č. st. 110/1 o výměře 869 m2 v k. ú. Řepčín předem určenému 
zájemci společnosti Český Mobil, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 13 m2  obecně dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  556/3 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Nová 
Ulice společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o.  za podmínek OKR a za podmínky zákazu prodeje 
alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
6. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany 
společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
7. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1650/3 orná půda o výměře 257, parc. č. 1650/4 
orná půda o výměře 473 m2, parc. č. 1650/5 orná půda o výměře 1313 m2, parc. č. 1650/11 
orná půda o výměře 3387 m2, parc. 1650/12 orná půda o výměře 1421 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce panu Ing. Vladislavu Uličnému  - INTEXT dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
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8. výpůjčku části pozemku parc. č. 593 ost. pl. o výměře 710 m2 v k. ú. Neředín občanskému 
sdružení Klub maminek a dětí na sídlišti  Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
9. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 12,24 m2 - 3. NP manželům Františku a Natálii 
Blaťákovým dle důvodové zprávy bod II. B) 1)     
 
10. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č. 1 - garáž - 60 m2 paní Blaženě Krátké dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
11. zveřejnění směny pozemku parc. č. 875/6 ost. pl. o výměře 179 m2 a parc. č. 622 zast. 
pl. o výměře 1548 m2 v k. ú. Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
pozemek parc. č. 106/2 hřiště, stadion o výměře 4723 m2 a pozemku parc. č. 427 st. pl. o 
výměře 222 m2 ve vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra ČR dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 115/44 orná půda o výměře 350 m2 v k. ú. 
Nová Ulice společnosti ŽS Brno, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/2 o výměře 545 m2 v k.ú. Pavlovičky paní 
Michaele Vláčilové dle důvodové zprávy bod III. 18)   
 
14. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/1 orná půda o výměře 214 m2 v k.ú. Pavlovičky 
panu Vítu Suchánkovi dle důvodové zprávy bod III. 19)   
 
15. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 437 m2 v k. ú. 
Holice společnosti HOLÍK Agroservis spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 25)   
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha o výměře 71 m2 v k. ú. 
Nová Ulice manželům Pavlovi a Janě Pospíšilovým dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
17. uzavření smlouvy o výpůjčce vodního zdroje na pozemku parc. č.745 v k.ú. Radíkov 
mezi statutárním městem Olomouc a Karlem a Evou Snášelovými  dle důvod. zprávy IV. 9)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Jiřího Bábka o úplatný pronájem pozemku parc.č. 435 orná půda o výměře 1586 m2 
v  k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
2. společnosti Vega - Medica spol. s r.o. o specifikaci výpovědních důvodů u NP tř. 8. května 
12 - lékárna dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
3. paní Aleny Vlčkové o úhradu finančních prostředků za uvedení nebytových prostor Horní 
náměstí 5 (zprovoznění kavárny) do původního stavu ve výši 238.528,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6)  
 
4. paní Aleny Vlčkové o finanční příspěvek na rekonstrukci nebytových prostor za účelem 
zprovoznění kavárny Horní náměstí 5 ve výši 817.174,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
5. manželů MUDr. Marcela a RNDr. Jany Matzenauerových, pana Petra Kováře a pana 
Ivana Jecha o úplatný pronájem pozemku parc. č. 960/4 orná půda  o výměře 672 m2 v k. ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 5)    
 
6. pana Ladislava Malínka o úplatný pronájem pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 
239 m2 v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 15)   
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7. paní Jany Khýrové a paní Sylvy Šindlerové o revokaci části usnesení RMO ze dne 4. 6. 
2002 čísl. spis seznamu 2 bod II. A) 8) ve věci výše úhrady 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 dle důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
8. pana Viktora Němce o revokaci usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. spis. seznamu 2 
bod II. B) 4 ve věci nevyhovění žádosti pana Viktora Němce o prodloužení nájemní smlouvy  
na objekt č. 26 na pozemku parc. č. 1395 st. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové 
zprávy bod IV. 5)   
 
9. manželů Antonína a Hany Urválkových o snížení nájemného za pronájem pozemku parc. 
č. 1328/1 orná půda o výměře 437 083 m2 v k. ú. Hynkov dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
3. souhlasí 
1. s umístěním sídla společnosti Máro s. r. o. v NP - přístavba ZŠ Gorkého 39 o rozloze 
159,55 m2 na pozemku parc. č. 116 st. pl.  v k. ú. Pavlovičky dle důvod. zprávy bod II. B) 4)   
 
2. s prodloužením provizorní smlouvy do 15.8.2002 v NP Horní náměstí 5 - zprovoznění 
kavárny dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
3. se změnou účelu nájmu v NP Palackého 2 z krejčovské dílny na sklad svršků - klobouky 
(sklad textilních výrobků) dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
4. s dočasným uložením staveništního  přívodu NN 380V na pozemcích parc. č. 1721/37 
orná půda o výměře 227 m2, parc. č. 1721/40 orná půda o výměře 623 m2, parc. č. 1721/39 
orná půda o výměře 2 995 m2, parc. č. 1721/1 orná půda o výměře 2 471 m2, parc. č. 
1721/31 orná půda o výměře 3 165 m2, parc. č. 1650/11 orná půda o výměře 4 099 m2 a 
parc. č. 1721/28 orná půda o výměře 2 752 m2, vše v k. ú. Holice ve prospěch pana Ing. 
Vladislava Uličného - INTEXT dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
5. s tím, že v kupní smlouvě na sousoší Klanění sv. Tří Králů bude zapracována podmínka, 
že sousoší musí trvale zůstat a být vystaveno v Olomouci, nesmí být z Olomouce zapůjčeno 
na dobu delší 12 měsíců dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
6. s realizací oprav objektu č. 26 na pozemku parc. č. 1395 st. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. 
Neředín panu Viktoru Němcovi s tím, že opravy budou provedeny na vlastní náklady 
nájemce bez možnosti odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
7. s úpravami na pozemcích  parc. č. 248/1ost. pl. o výměře 1 146 m2, parc. č. 249 zahrada 
o výměře 298 m2 a parc. č. 248/2 zast. pl. o výměře 123 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
4. ukládá 
zástupci rady v představenstvu SNO, a. s. Ing. Horákovi, informovat o zveřejnění nájemníky 
domu Dvořákova č.o. 23 dle důvodové zprávy bod I. 4)   
T: 6.8.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou dne 18.5.2002 mezi společností Campanula, 
spol. s r.o., jako prodávajícím a Pavlem Vymazalem, jako kupujícím dle důvodové zprávy 
bod II. B) 8)   
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6. trvá 
na původním doporučení, tzn. doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků 
parc.č. 355/1 ost.pl. o výměře 1790 m2, parc.č. 355/9 ost.pl. o výměře 359 m2, parc.č. 657/1 
zahrada o výměře 407 m2, parc.č. 659/1 ost.pl. o výměře 539 m2, parc.č. 659/2 ost.pl. o 
výměře 1589 m2, parc.č. 660 ost.pl. o výměře 5034 m2, parc.č. 362/2 zahrada o výměře 
3332 m2, parc. č. 658 ost. pl. o výměře 2421 m2 a parc. č. 659/1 ost. pl. o výměře 539 m2 ve 
vlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, MUDr. Čestmíra Neorala, JUDr. Milana Neorala, paní 
Věry Poučové a paní Dagmar  Přikrylové  za  část  pozemku  parc. č. 132/23 ost.pl. o výměře  
11 404  m2,  pozemek parc. č. 137 orná půda o výměře 1355 m2 a parc. č. 726 zahrada o 
výměře 204 m2, vše  v k. ú. Nové Sady a  pozemek parc. č. 360/5 orná půda o výměře 588 
m2, parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2 a 
parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu a za podmínky, že budoucí vlastníci 
pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 1355 m2 vstoupí do práv a závazků vyplývajících 
z nájemních smluv dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. záměr vkladu pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2, v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, do majetku společnosti Technické služby města Olomouc, a. s. dle důvodové 
zprávy bod III. 1)  
 
2. směnu pozemků parc. č. st. 991/1 o výměře 696 m2, parc. č. st. 991/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. st. 992 o výměře  286 m2, parc. č. st. 993/1 o výměře 273 m2, parc. č. st. 993/3 o 
výměře 251 m2, vše zast. pl., parc. č. 5/9 o výměře 151 m2, parc. č. 5/10 o výměře 519 m2, 
parc. č. 5/11 o výměře 777 m2, parc. č. 5/12 o výměře 2 758 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové 
Sady ve vlastnictví pana Otty Slováka za pozemky parc. č. 39/1 o výměře 3 403 m2, parc. č. 
39/2 o výměře 794 m2,vše orná  půda v  k. ú.  Nedvězí,   parc. č.  435  orná  půda  o  výměře  
1 586  m2  v  k. ú.  Nemilany,   parc. č.  878/8  o  výměře 12 964 m2,  parc. č.  940/5 o  
výměře 5 401 m2, parc. č. 940/9 o výměře 5 500 m2, parc. č. 940/12 o výměře 19 370 m2, 
vše orná půda v k. ú. Slavonín a parc. č. 960/4 orná půda o výměře 676 m2 v k. ú. Nová 
Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu za 
podmínky následného převodu části pozemku parc. č. 5/14 o výměře 450 m2 v k.ú. Nové 
Sady z vlastnictví pana Otty Slováka do vlastnictví statutárního města Olomouce za účelem 
výstavby zastávky MHD dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení přípojky VN, vody a 
kanalizace na pozemku parc. č. 1650/11 orná půda o výměře 4 099 m2, parc. č. 1650/5 orná 
půda o výměře 1 555 m2, parc. č. 1963/5 ost. pl. o výměře 85 m2, vše v k. ú. Holice ve 
prospěch pana Ing. Vladislava Uličného - INTEXT dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
4. pravidlo, na základě kterého budou věcná břemena v lokalitě průmyslové zóny Šlechtitelů 
zřizována bezúplatně dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 115/44 orná půda o 
výměře 350 m2 v k. ú. Nová Ulice se společností ŽS Brno, a. s. při kupní ceně ve výši 550,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
6. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodu na pozemcích 
parc. č. 71 o výměře 1 791 m2, parc. č. 24/4 o výměře 160 m2, parc. č. 24/9 o výměře 208 
m2, parc. č. 168 o výměře 99 m2, parc. č. 169 o výměře 54 m2, parc. č. 98/2 o výměře 655 
m2, vše ost. pl.  v k. ú. Pavlovičky, uložení kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 24/4 o 
výměře 160 m2, parc. č. 24/9 o výměře 208 m2, parc. č. 71 o výměře 1 791 m2, parc. č. 
159/3 o výměře 1040 m2, vše ost. pl. v k.ú. Pavlovičky, uložení vodovodu na pozemku parc. 
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č. 24/4 ost. pl. o výměře 160 m2 v k.ú. Pavlovičky ve prospěch pana Mgr. Lubomíra Večeře 
dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
7. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes 
pozemku parc. č. 1123/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Slavonín ve prospěch paní Vladimíry 
Křížové dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/2 o výměře 545 m2 v 
k.ú. Pavlovičky s paní Michaelou Vláčilovou při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 18)    
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/1 orná půda o výměře 
214 m2 v k.ú. Pavlovičky s panem Vítem Suchánkem při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 19)    
 
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení parní přípojky na 
pozemcích parc.č. 312/7 o výměře 796 m2, parc. č. 2004/1 o výměře 589 m2, parc. č. 
2004/2 o výměře 2494 m2, parc. č. 2004/3 o výměře 5651 m2, parc. č. 2004/6 o výměře 38 
m2, parc. č. 2004/7 o výměře 165 m2, vše v k.ú. Holice ve prospěch společnosti Dalkia 
Morava a. s.  dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
11. odprodej ideálního spoluvlastnického podílu 68/341 k podzemním garážím, nacházejícím 
se pod pozemky parc.č. 428/1 ost.pl., parc. č. 624/18 ost. pl., parc. č. 832/4 ost. pl., parc. č. 
920 pastvina, parc. č. 921 pastvina, parc. č. 1026 ost. pl., parc. č. 858/7 ost. pl. a parc. č. 
938/1 ost. pl. , vše v k. ú. Hodolany obec Olomouc Olomouckému kraji za kupní cenu ve výši 
25. 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 21)    
 
12. odprodej objektu č.p. 184, který se nachází v ulici Panská 9 s pozemkem parc. č. st. 605 
zast. pl. o výměře 321 m2, vše v k.ú. Olomouc - město společnosti Hénik - Interiér, spol. s r. 
o. za kupní cenu ve výši 5. 010 000,-  Kč dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
13. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání domu č. p. 434 na pozemku 
parc.č. 812/27 zast.pl. v k.ú. Slavonín ( ul. Topolová ) za účelem zřízení, umístění, vedení, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže ( respl. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních teplovodních rozvodů včetně koncových rozvodů 
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a el. energie a 
připojení na kanalizaci pro dodávku tepla pro vytápění a teplé užitkové vody ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 23)  
 
14. 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. 24)   
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o 
výměře 437 m2 v k.ú. Holice se společností HOLÍK Agroservis spol. s r. o. při kupní ceně ve 
výši  400,-  Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 25)  
 
16. odprodej pozemku parc. č. 55/1 zast. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Svatý Kopeček panu Ing. 
Ivo Hrdličkovi a paní Darii Hrdličkové (Kubínové) za kupní cenu ve výši 19.629,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 26)   
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 693/2 ost. pl.  o výměře 97 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Jiřímu a Jarmile Štýbnarovým za kupní cenu ve výši 50.719,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 27)  
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18. odprodej pozemku parc. č. 1673 zast. pl. o výměře 1 172 m2  v k. ú. Nová Ulice 
Zdravotnímu centru  SALUS spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 964.644,- Kč  bez možnosti 
splátek dle důvodové zprávy bod III. 28)  
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 1162/1 zahrada o výměře 24 m2, části pozemku parc. č.  
1163/1 zahrada o výměře 36 m2, vše v k.ú. Chválkovice manželům Ing. Jiřímu a MUDr. 
Ingrid Vlčkovým za kupní cenu ve výši 17 519,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 29)  
 
20. odprodej pozemku parc. č. 56/2 zast. pl. o výměře 189 m2 v k. ú. Černovír manželům 
Jiřímu a Darie Rambouskovým za kupní cenu ve výši 113 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 30)    
 
21. odprodej pozemků parc. č. 677/14 vodní plocha o výměře 2 528 m2, parc. č. 687 ost. pl. 
o výměře 13 574 m2, parc. č. 688/1 louka o výměře 41 185 m2 a parc. č. 688/3 louka  o 
výměře 17 376 m2, vše v k. ú. Chomoutov za kupní cenu ve výši 419 242,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 31)    
 
22. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemky 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 prospěch paní Jany Khýrové a paní Sylvy Šindlerové dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 
25 m2 a parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2 v k. ú. Slavonín s panem Karlem Havlem 
při kupní ceně ve výši 917.610,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
24. nabytí autobusové zastávky na ulici Pavelkova od společnosti  OLMA, a.s. a to na 
základě darovací smlouva mezi statutárním městem Olomouc a OLMA, a.s., dle důvodové 
zprávy bod IV. 8)   
 
25. zřízení zástavního práva na dům č.p. 487 na pozemku parc.č. st. 869 zast.pl.  a nádvoří, 
k.ú. Povel, obec Olomouc, ul. Peškova ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní 
rozvoj dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
26. směnu pozemků p.č. 1646  o výměře 1400 m2, parc. č. 1963/4 o výměře 116 m2, parc. 
č. 1963/6 o výměře 49 m2, parc. č. 1963/7 o výměře 128 m2, parc. č. 1963/9 o výměře 95 
m2, parc. č. 1963/11 o výměře 115 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce a 
pozemky p.č. 1650/1 o výměře 661 m2, parc. č. 1650/9 o výměře 2822 m2, parc. č. 1650/10 
o výměře 703 m2, parc. č. 1721/4  o výměře 238 m2, parc. č. 1721/29 o výměře 4928 m2, 
parc. č. 1721/32 o výměře 3227m2, parc. č. 1721/36 o výměře  976 m2,  vše orná půda v 
k.ú. Holice u Olomouce, pozemky ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu ČR,  za 
pozemky p.č. 1793/10 o výměře 4179 m2 a p.č. 1839 o výměře 15084 m2, vše orná půda v 
k.ú. Holice u Olomouce, pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc s tím, že 
statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 755. 060,- Kč dle důvodové zprávy 
bod IV. 11)   
 
27. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění okružní křižovatky na 
pozemku parc. č. 1051/2 ost. pl. o výměře 3306 m2 v k.ú. Nová Ulice ve prospěch 
společnosti TK Czech Development VI. s. r. o.  dle důvodové zprávy bod III. 32)   
 
28. odprodej objektu č.p. 326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s 
pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 527 m2, vše v k.ú. Olomouc - město panu 
Ivanu Dronovi za kupní cenu ve výši 7. 800 000,- Kč za podmínky odstoupení od kupní 
smlouvy v případě, že objekt nebude po dobu 10-ti let sloužit k navrhovanému účelu a v 
případě, že kolaudace neproběhne do 30. 4. 2004 dle důvodové zprávy bod III. 33)    
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29. směnu části pozemku parc. č. 81/1 zahrada o výměře 1 378 m2 v k. ú. Nová Ulice  ve 
vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 89/6 orná půda o 
výměře 1 378 m2 v k. ú.  Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 13)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Tomáše Kopeckého o odprodej části pozemku parc. č. 39/2 orná půda o 
výměře 189 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
2. žádosti manželů Ing. Jany a Mgr. Davida Jirovských o odprodej části pozemku parc. č. 
39/2 orná půda o výměře 227 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
3. žádosti manželů MUDr. Marcela a RNDr. Jany Matzenauerových, pana Petra Kováře a 
pana Ivana Jecha o odprodej  pozemku parc. č. 960/4 orná půda  o výměře 672 m2 v k. ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
4. žádosti  MUDr. Marcely Bertové a Ing. Jaroslava Švébiše o směnu pozemků parc. č. 
1736/22 orná půda o výměře 726 m2, parc. č. 1736/24 orná půda o výměře 532 m2, parc. č. 
1736/34 orná půda o výměře 219 m2 a parc. č. 1736/52 orná půda o výměře 52 m2, vše v k. 
ú. Holice ve vlastnictví MUDr. Marcely Bertové a Ing. Jaroslava Švébiše za část pozemku 
parc. č.  (574)  o výměře 1 529 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 11)   
  
5. žádosti pana Ladislava Malínka o odprodej pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 239 
m2 v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
6. žádosti společnosti   IES REAL & CONSULTING spol.s r.o., Ing. Jaroslava  Moťky, 
společnosti FEROSYM s.r.o., společnosti  TAU COLOR a.s., pana Milana Pinzíka, 
společnosti  Premiér Marketing Group spol. s r.o., manželů Začalových a manželů 
Doleželových, společnosti H.P. - WORLD s.r.o., pana  Wiedermanna  Františka, paní Hany 
Vackové, společnosti CERVUS s.r.o., Ing. arch. Jana Polácha a Ing. Roberta Bravence, 
pana Müllera Vlastimila, paní Ludmily Liščinské, Ing. arch. Lubomíra Václavka  o odprodej 
objektu č.p. 184, který se nachází v ulici Panská 9 s pozemkem parc. č. st. 605 zast. pl. o 
výměře 321 m2, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
7. žádosti společnosti HOLÍK Agroservis spol. s r. o. o uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na část pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 1 218 m2 v k.ú. Holice dle 
důvodové zprávy bod III. 25)  
 
8. žádosti Silvio a Gabriely Bairovových o revokaci usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001, čís. 
spis. seznamu 3, bod 21A)  ve věci nevyhovění žádosti Silvio a Gabriely Bairovových o 
odprodej  části pozemku parc. č. 224 st. pl. o výměře 244 m2 v k. ú. Černovír dle důvodové 
zprávy IV. 4)   
 
9. žádosti Silvio a Gabriely Bairovových o odprodej pozemku parc. č. 224 st. pl. o výměře 
565 m2 v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
10. žádosti Ing. Ivanky Routnerové - PROTEX, Ing. Jaroslava Moťky, Ing. Jaroslava 
Spurného, společnosti ENDL s.r.o.,  PhDr. Zdeňka Prázdného, společnosti EVOCO s. r. o., 
společnosti Premiér marketing group spol. s r.o., paní Ivety Kortišové o odprodej objektu č.p. 
326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. 
o výměře 527 m2, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 33)  
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9. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 č. spis. seznamu 2 bod II A  20  ve věci nevyhovění 
žádosti manželů Pavla a Jany Pospíšilových o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 490/1 
ostatní plocha o výměře 71 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
2. část usnesení RMO ze dne 9. 4. 2002 ve věci doporučení zastupitelstvu schválit uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a 
parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2 v k. ú. Slavonín s panem Karlem Havlem při kupní 
ceně ve výši 590,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 6)    
 
3. usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 22) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 1646  o výměře 1400 m2, parc. č. 1963/4 
o výměře 116 m2, parc. č. 1963/6 o výměře 49 m2, parc. č. 1963/7 o výměře 128 m2, parc. 
č. 1963/9 o výměře 95 m2, parc. č. 1963/11 o výměře 115 m2, vše ostatní plocha v k.ú. 
Holice u Olomouce a pozemky p.č. 1650/1 o výměře 661 m2, parc. č. 1650/9 o výměře 2822 
m2, parc. č. 1650/10 o výměře 703 m2, parc. č. 1721/4  o výměře 238 m2, parc. č. 1721/29 o 
výměře 4928 m2, parc. č. 1721/32 o výměře 3227m2, parc. č. 1721/36 o výměře  976 m2,  
vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, pozemky ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového 
fondu ČR,  za pozemky p.č. 1793/10 o výměře 4179 m2 a p.č. 1839 o výměře 15084 m2, vše 
orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle 
důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
10. jmenuje 
pana Miroslava Petříka, Ing. Václava Šnajdra a Ing. Martina Trokana jako členy výběrové 
komise na výběr dodavatele na opravu fasády NP-  tř. Svobody 32 dle důvodové zprávy bod 
IV. 7)   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.1, 5,  7 
2. bezúplatný převod pozemků do vlastnictví SmOl dle DZ bod č. 2 
3. uzavření budoucí kupní smlouvy na plynárenské zařízení od firmy HOLÍK Agroservis s.r.o. 
dle DZ bod č. 4 
4. uzavření budoucí směnné smlouvy se Svatoplukem Letochou dle DZ bod č. 6 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření smlouvy o budoucí  
smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města 
Olomouce  na  pozemku parc. č. 185 o výměře 13230 m2 - vodní plocha , vedená na LV č. 
164  k.ú. Topolany, obec Olomouc,  ve vlastnictví ČR-Zemědělské vodohospodářské správy 
a schválit zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města Olomouce  
na  pozemku parc. č. 185 o výměře 13230 m2 - vodní plocha , vedená na LV č. 164  k.ú. 
Topolany, obec Olomouc,  ve vlastnictví ČR-Zemědělské vodohospodářské správy za cenu 
1224,- Kč dle DZ bod č. 8 
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2. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření smlouvy o budoucí  
smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města 
Olomouce  na  pozemku parc. č. 420/5 o výměře 4850 m2 - orná půda , vedená na LV č. 953  
k.ú. Neředín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Ing. Zuzany Setínkové a schválit uzavření 
budoucí  smlouvy na  zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města 
Olomouce  na  pozemku parc. č. 420/5 o výměře 4850 m2 - orná půda , vedená na LV č. 953  
k.ú. Neředín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Ing. Zuzany Setínkové za cenu 10 440,- Kč dle 
DZ bod č. 9 
 
4. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Příprava III. etapy úpravy p řednádražního prostoru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dohodu mezi Statutárním městem Olomouc a Českými drahami, s.o. obsahující závazek 
Statutárního města Olomouc : 
a) k odkoupení pozemku B  
b) k přestavbě objektu DKV  
c) k příspěvku na přemístění kolejiště ve finančním krytí dle DZ 
 
3. schvaluje 
postup prací dle DZ 
 
4. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším jednání Zastupitelstva města 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
po schválení Zastupitelstvem  města zařadit náklady na investiční akci vyčíslené v DZ  do 
seznamu nekrytých požadavků  
T: 2.7.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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6. ukládá 
ve spolupráci s příslušnými náměstky iniciovat získání mimorozpočtových zdrojů ze státního 
rozpočtu 
T: trvale 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Rozhodnutí RMO jako jediného akcioná ře TSMO, a.s. ve funkci 

valné hromady  
Rada města Olomouce v postavení jediného akcionáře obchodní společnosti Technické 
služby města Olomouce a.s. podle § 102 odst.2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodla že: 
 
1. bere na v ědomí 
 zprávu auditora, zprávu dozorčí rady a zprávu o ovládacích vztazích 
 
2. schvaluje 
účetní závěrku TSMO, a.s. za rok 2001 a výroční zprávu TSMO, a.s. za rok 2001 
 
3. schvaluje 
rozdělení zisku za rok 2001 dle návrhu představenstva TSMO, a.s. 
 
4. ukládá 
vyhotovit rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2001 dle návrhu představenstva 
TSMO, a.s. 
T: 2.7.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
vyhotovit rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2001 dle návrhu představenstva TSMO, a.s. 
T: 2.7.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
6 Jednání jediného akcioná ře při působnosti valné hromady 

Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s.  
Rada města Olomouce Rada města Olomouce v postavení jediného akcionáře obchodní 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. podle § 102 odst.2 písm.c) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodla že: 
 
1. bere na v ědomí 
- výroční zprávu za rok 2001 
- zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou 
- zprávu auditora o ověření účetní závěrky DPMO, a.s. k 31. 12. 2001 
- zprávu dozorčí rady 
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2. schvaluje 
- účetní závěrku DPMO, a.s. za rok 2001 
- návrh na úhradu ztráty za rok 2001 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení roční 
účetní závěrky za rok 2001 včetně úhrady ztráty za rok 2001 podle návrhu představenstva 
DPMO, a.s. 
T: 2.7.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
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. Riegrova 33, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1, se Ctiradem a Pavlou Jarmovými dle 
důvodové zprávy, bod 1 a). 
2. Pavelčákova 21,Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8, s Kateřinou Prokopovou dle důvodové 
zprávy, bod 2   
3. Nálevkova 13A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8, s Marcelem Stratilem dle důvodové zprávy 
bod 3  
4. Topolová 7, Olomouc: 
Jakub Tandler 
Petr Hofman 
Dita Kudymová 
Šárka Mazánková 
Mgr. Olga Fillová 
David Strakoš 
Michaela Pluskalová 
Zuzana Michalovičová 
Dagmar Habáňová 
Radek Jemelka 
Renata Cabáková 
Šárka Lažnovská 
Petra Gajdaczková 
Zuzana Pevná 
Romana Čížková 
Karel Zima 
Luboš Novák 
Radka Smilovská a Milan Vildner 
Martin Polášek 
Dušan Pimer 
Martin a Petra Pykalovi 
Šárka Hrdličková 
Mgr. Zuzana Nováková 
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Drahomír Číž 
Lenka Fojtíková 
Marie Polepilová 
Ing. Marek Kropáč 
Ing. Zdenek Svánovský 
Jana Kelnarová 
Mgr. Dana Smetanová 
Soňa Janečková 
Jiří Husička 
Lenka Tabarková 
Sylva Navrátilová 
Andrea Grecmanová a Oldřich Vítek 
Richard Žádník 
David Hofman 
Hana Morkesová 
Dagmar Sedláčková 
dle důvodové zprávy bod 6 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Slížová Marie, Pavel 
Hlavička Vladimír 
Kubálková Věra 
Zástěrová Olga 
Dětský domov Olomouc 
Navrátilová Marcela 
Rousek Tomáš, Andrea 
Šimek Václav 
Aleksičová Ivana 
Jeník Pavel, Alena 
Jakubec Josef 
Procházka Daniel, Ivana 
Čejka Petr 
Komárek, Barbořík 
Koubek Antonín 
Kašpárek Petr, Dagmar 
Šandorová Anastázie 
dle důvodové zprávy bod 4a), b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
Mirgová Marie, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5  
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně:   
a) Jaroslava Jurečková, Nedvědova 5,  Olomouc, vel. 2+1 
    Miroslav Chuda, Stiborova 12, Olomouc, vel. 2+1 
b) Danuše Růžičková, Černá cesta 33, Olomouc, vel. 2+1 
    Ladislav a Marie Žlotířovi, Sienkiewiczova 5, Olomouc, vel. 3+1    
    dle bodu 7 důvodové zprávy  
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Michal Vašíček, Lazecká 65, Olomouc 
Libor Žák, Černá cesta 19, Olomouc 
dle bodu 8 důvodové zprávy 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Nájem byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1.uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v DPS na ul. Příčná 8, s panem Antonínem 
Mazalem, bytem Olomouc, Velkomoravská 8 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 v DPS na ul. Holečkova 9, s panem Ivanem 
Novákem, bytem Olomouc, Milady Horákové 23 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 v DPS na ul. Peškova 1, s paní Jaroslavou 
Plhalovou, bytem Olomouc, Kaštanova 10 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
9 Prodej dom ů  + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
variantu a), tedy podání návrhu na vklad kupní smlouvy manželů Mgr. Petru Balcárkovi a 
Mgr. Manuele Gheorge na katastrální úřad bez uhrazení kupní ceny za podmínky, že při 
podpisu kupní smlouvy bude podepsán  kupujícími platební příkaz dle důvodové zprávy bod 
1 str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
a)  revokovat část svého  usnesení ze dne  1.3.2002 a schválit kupní ceny dle  přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy bod 2 a) 2b) 2d) str. 1; bod 2c) není předmětem projednávání v  této 
důvodové zprávě 2 
 
b)  schválit prodej NP paní Evě  Řezníčkové a Jaroslavě Zdařilové za kupní cenu ve výši 148 
890,- Kč, prodej  NP Ing. Pavlu Hemžnému za kupní cenu ve výši  271 950, Kč dle důvodové 
zprávy bod 2a, 2b str. 1, 2 
 
d) revokovat část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a   schválit prodej NP ateliéru panu 
Bohumilu Teplému za kupní cenu ve výši 120 750,-Kč dle důvodové zprávy bod 2d str. 1, 2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
revokovat část svého usnesení ze dne  1.3.2002 a schvaluje kupní ceny dle přílohy č. 2 a 
dále rada města doporučuje  zastupitelstvu města nevyhovět žádosti  společnosti Kahan 
s.r.o a pozastavit prodej NP do ukončení soudu dle důvodové zprávy bod 3 str. 2, 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schválit kupní ceny dle přílohy č. 3 a  důvodové 
zprávy bod 4 str. 3 
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5. doporu čuje 
a) zastupitelstvu města  revokovat část svého  usnesení ze dne  1.3.2002 a schválit kupní 
ceny dle přílohy  č. 4 a důvodové zprávy bod 5 str 3, 4 
 
b) zastupitelstvu města schválit prodej NP  paní Evě Henarové  za kupní cenu ve výši     
 284 980,- Kč, prodej NP panu Karlu Markovi za kupní cenu ve výši  151 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod   5b str. 3, 4 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 25.2.1999 a a doporučuje zastupitelstvu města  schválit prodej 
domu oprávněnému nájemníkovi panu Hynku Maxovi  dle vyhlášky č. 13/97a 14/98 za kupní 
cenu ve výši  705 450,-Kč dle důvodové zprávy bod 6 str. 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti a trvat na původních podmínkách dražby dle důvodové zprávy bod 7 str. 4, 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků  parc.č. 101/7 zahrada o výměře 67 m2 a parc.č. 101/11 zahrada o výměře 
275 m2 za kupní cenu ve výši 234 470,- Kč spoluvlastníkům domu  Václava III. 10 a to paní 
Marii Šubové, panu Jaroslavu Protivánkovi, paní Květoslavě Valouchové, panu Mgr. Romanu 
Peškovi, paní Ludmile Eichertové, manželům Michalu a Jeleně Černoškovým, manželům 
Ing. Františku a Blance Procházkovým, panu Petru Kratochvílovi, panu Marku Drškovi, panu 
Tomáši Bodnárovi dle důvodové zprávy bod 8 str. 5 
 
9. nevyhovuje žádosti 
paní Ludmile Kráčmarové a schvaluje úhradu dluhu formou splátek ve výši 4 545,- Kč na 
dobu 18. měsíců dle důvodové zprávy bod 9 str. 5 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 82 zast. pl. o výměře 303 m2 v k. ú. Olomouc - město paní Ritě 
Schimkeové za kupní cenu ve výši  115 550,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 str. 5, 6 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení  bezúplatného věcného břemene v domech Tovární 33,35,37 a Vídeňská 12 ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc, Janského 469/8,  PSČ  
779 00,  IČ 47677511 dle důvodové zprávy bod 11 str. 6 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  pana Aloise Ondráše dle důvodové zprávy bod 12 str. 6, 7 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 a vyhlášky 
č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 13 a) b) str. 7 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana PharmDr. Zdenka  Kroupy a případný prodej domu řešit při projednávání 
koncepce prodeje domů dle důvodové zprávy bod 14 str. 7, 8 
 
15. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 15 str. 8 
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16. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domu dle důvodové zprávy bod 16 str. 8,9 
 
17. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny na fond oprav spoluvlastníků domu dle důvodové zprávy bod 
17 str. 9 
 
18. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 18 str. 9 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování celých  II. polovin kupních  cen dle důvodové zprávy bod 19 str. 9,10 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej garáží v domě Vídeňská 19, 21, 23 do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníkům 
domu Vídeňská 19,21,23 za kupní ceny dle  vyhlášky č. 13/97 a 14/98 a schvaluje prodej 
garáží v domě Remešova 1,3  formou neveřejné dražby mezi vlastníky bytových jednotek dle 
důvodové zprávy bod 20 str. 10 
 
21. schvaluje 
rozšíření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod 21 str. 10 
 
22. vyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu Dukelská 4 schvaluje vrácení částky ve výši 65 640,96 Kč 
spoluvlastníkům domu dle důvodové zprávy bod 22 str. 11 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svých usnesení ze dne 11.4.2002 a schválit nové kupní ceny dle dodatku důvodové 
zprávy bod 23 str.1 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytu oprávněnému nájemníkovi za kupní cenu dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle 
dodatku důvodové zprávy bod  24 str.1 
 
25. schvaluje 
uznání faktur dle dodatku důvodové zprávy  bod 25 str.1,2 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy bod 26 str. 2 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny  dle dodatku důvodové zprávy bod 27 str.2 
 
28. schvaluje 
proplacení faktur  u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce  dle 
dodatku důvodové zprávy bod 28 str. 2,3 
 
29. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domu dle dodatku důvodové zprávy bod 29 str.3 
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30. schvaluje 
převod podílů vyššího jak 1 000,-Kč ve společných částech domu za bytové jednotky v 
majetku statutárního města Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 30 str.3 
 
31. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23.4.2002 ve věci vrácení II. poloviny kupní ceny dle dodatku 
důvodové zprávy bod 31 str. 4 
 
32. nevyhovuje 
žádosti pí Ludmily Gruntové ve věci pozastavení prodeje domu tř. Svornosti 17 do 
přepracování a zavkladování změny prohlášení vlastníka a schválení nových kupních cen 
dle dodatku důvodové zprávy bod 32 str.4 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků parc.č. 475 zast.pl. o výměře 264 m2 a pozemku parc.č. 501/2 o výměře 
224 m2 vše v k.ú. Olomouc Město  Olomoucké investorské s.r.o za kupní cenu ve výši  
780 000,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 33 str.4,5 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 13.12.2001 a schvaluje nové kupní ceny dle dodatku důvodové 
zprávy bod 34 str.5 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
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 Žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti na pořádání výstavy do soupisu nekrytých požadavků 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti ZŠ Olomouc - Sv. Kopeček do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
předložit RMO informaci o možném vícezdrojovém financování akce 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny  roku  2002 - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu, týkající se závazného 
ukazatele 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže -  

rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
15 Souhlas obce se jmenováním ředitel ů základních škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním ředitelů škol dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat Krajský úřad Olomouckého kraje s usnesením Rady města Olomouce 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
16 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
17 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
na vědomí důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s delegováním zástupce statutárního města Olomouce na valné hromadě SK Sigma 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
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3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce delegovat primátora jako zástupce statutárního města 
Olomouce na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na delegování zástupce statutárního města Olomouce na jednání 
Zastupitelstva města  Olomouce dne 27.6.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
18 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 Obecně závazná vyhláška o závazné části regula čního plánu 

„Sídlišt ě Povel Čtvrtky“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 27.6. 2002 obecně závaznou vyhlášku o závazné části 
regulačního plánu „Sídliště Povel Čtvrtky“ 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
v termínu do 30.9.2002 zorganizovat pro zájemce pracovní seminář k problematice obecně 
závazné vyhlášky o závazné části regulačního plánu „Sídliště Povel Čtvrtky“ 
T: 8.10.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku o závazné části regulačního plánu „Sídliště Povel Čtvrtky“ 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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20 Návrh zm ěny č. I RPn MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh změny č.I regulačního plánu MPR Olomouc na zasedání ZMO dne 27.6.2002 
ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
schválit návrh změny č.I RPn MPR Olomouc v rozsahu dle důvodové zprávy na zasedání 
ZMO dne 27.6.2002 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Lokalita ČSAD Hodolany - zm ěna ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO návrh na pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Hodolany - 
areál ČSAD za podmínky předchozího uzavření smlouvy o úhradě nákladů na pořízení této 
změny ÚPnSÚ 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě ČSAD Hodolany - areál ČSAD 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Úprava parkování - Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s  řešením parkování na Horním náměstí dle závěru důvodové zprávy 
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3. ukládá 
realizovat v postupných krocích parkování na Horním náměstí včetně parkování služebních 
vozidel dle kapitol 4. a 5. důvodové zprávy jako vyvolanou investici akce „Horní náměstí 
kašna“ 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
23 Generel odvodn ění - zadávací podmínky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
principy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Generel odvodnění města Olomouce 
dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
seznam firem dle důvodové zprávy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na 
zpracování veřejné zakázky 
 
4. ukládá 
vyzvat firmy dle schváleného seznamu k podání nabídky na zpracování veřejné zakázky 
Generel odvodnění města Olomouce 
T: 2.7.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Návrh harmonogramu prací - Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem dle bodu II důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky 80 tis. Kč na architektonickou studii do soupisu nekrytých požadavků  
 
4. souhlasí 
se zařazením částky na dokumentaci pro stavební povolení do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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25 Polní kaple - Sportovní ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zachováním kaple a s dalším postupem dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Horní nám ěstí - Ariónova kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s určením majetkoprávního odboru MmOl  jako správce Ariónovy kašny  
 
3. ukládá 
připravit návrh na provozovatele Ariónovy kašny dle upravené důvodové zprávy a informovat 
RMO 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Denisova, Peka řská - investi ční akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Nájemní smlouvy na hrobové místo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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29 Souhlas vlastníka s nájemní smlouvou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt  s panem Stanislavem Václavíkem dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat nájemní smlouvu na městský byt s panem Stanislavem Václavíkem dle důvodové 
zprávy 
T: 2.7.2002 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace POTREFENÁ 
HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v upraveném rozsahu  - 12 stolů a provozní dobou do 22.00 
hodin - pro žadatelku paní Pavlu Dostálovou, bytem Javořičská 4, 772 00  Olomouc, na dobu 
od 21.6 .- 30.9.2002   
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Rozšíření IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit zhodnocení dopadů případné integrace linky 890 709 Olomouc - Hněvotín - Lutín - 
Slatinice k 1.1.2003, včetně projednání případné úhrady tohoto dopadu s dotčenými obcemi 
T: 6.8.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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32 Zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasi čů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zabezpečit úhradu za spotřebovaný plyn v hasičské zbrojnici v Olomouci - Chválkovicích dle 
varianty  A  důvodové zprávy 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Organiza ční záležitosti -  mimo řádné události  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh č. 1 - 2 
 
2. bere na v ědomí 
informaci o směrnici havarijní služby odborů Magistrátu města Olomouce ze dne 1.6.2002 
 
3. schvaluje 
organizační strukturu Magistrátu města Olomouce při mimořádné události nebo krizové 
situaci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
doplněk pracovní náplně odborů Magistrátu města Olomouce dle návrhu textu v důvodové 
zprávě 
 
5. schvaluje 
pokyny pro havarijní službu členů Rady města Olomouce  
 
6. ukládá 
zapracovat doplněk pracovní náplně odborů Magistrátu města Olomouce do přílohy č. 4 
organizačního řádu Magistrátu města Olomouce 
T: 6.8.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
7. ukládá 
zařadit schéma organizační struktury Magistrátu města Olomouce při mimořádné události 
nebo krizové situaci jako přílohu č. 5 organizačního řádu Magistrátu města Olomouce 
T: 6.8.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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34 Cyklostezky - realizace akcí v roce 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci cyklistických stezek Legionářská, U Ambulatoria - Bystrovanská, Štítného, 
Politických vězňů, Velkomoravská, Wellnerova, Globus na základě doporučení pracovní 
skupiny pro cyklistickou dopravu dle bodu D důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Výroční zprávy p říspěvkových organizací za rok 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložené výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2001 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Dopracovaný dodatek č. 3 s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením upraveného dodatku č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb ve městě Olomouci dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků na rozpočet 
Statutárního města Olomouce 
 
4. ukládá 
podepsat upravený dodatek č. 3 ke smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 2.7.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
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37 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s novým návrhem na rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na rozdělení dotace na jednání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí smluvních pokut dle důvodové zprávy 
 
3. nevyhovuje 
žádostem na odprodej jednotlivých podílů nemovitosti Horní Hejčínská č. 6 jednotlivých 
žadatelů - dlužníků 
 
4. ukládá 
ekonomickému odboru předat spisovou agendu týkající se všech tří dlužníků na 
majetkoprávní odbor MmOl k vymáhání dlužných pohledávek soudní cestou 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Fond rozvoje bydlení - žádost pí Mo ťkové  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. vyhovuje 
žádosti Lenky Moťkové - úvěr č. 01/622 - o změnu splátkového kalendáře dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 7 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
41 Plakátovací plochy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle varianty B důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
42 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
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 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
1) František Řehák, 1 ks SPZ, žádost č. 204 
2) TSMO, a.s., 4 ks SPZ, žádost č. 210 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
43 Kontrolní činnost, finan ční kontrola a vy řizování podání v 

působnosti Statutárního m ěsta Olomouce a Magistrátu m ěsta 
Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) Směrnici o zajištění kontrolní činnosti a finanční kontroly v působnosti Statutárního města 
Olomouce a Magistrátu města Olomouce 
b) Směrnici o vyřizování podání v působnosti Statutárního města Olomouce a Magistrátu 
města Olomouce 
c) změnu názvu odboru kontroly na odbor vnitřního auditu a kontroly s účinností od 1. 7. 
2002 
d) organizační strukturu odboru vnitřního auditu a kontroly dle varianty 1Oa) důvodové 
zprávy s účinností od 1. 7. 2002 
 
3. ukládá 
doplnit Organizační řád, Pracovní řád, pracovní náplně o činnosti a povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky 64/2002 Sb. u odborů, MPO vedoucích odborů a 
vedoucích příslušných oddělení odboru ekonomického o ustanovení: „Realizovat finační 
kontrolu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. a Směrnicí o zajištění 
kontrolní činnosti a finanční kontroly v působnosti SMO a MmOl“. 
T: 2.7.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
zajišťovat a organizovat kontrolní činnost a finanční kontrolu v působnosti SMO a MmOl v 
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a schválenou směrnicí 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odbor ů 

Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
5. ukládá 
zajišťovat evidenci a vyřizování podání v souladu se schválenou směrnicí 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odbor ů 

Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
6. ukládá 
primátorovi města Olomouce, aby uložil vedoucím příspěvkových organizací povinnost 
zavedení systému vnitřní finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. s účinností 
od 1.9.2002 
T: 10.9.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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44 Fond hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem čerpání z Fondu hospodářského rozvoje 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navržené čerpání z Fondu hospodářského rozvoje 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
45 Soutěž „Podnikatel roku“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s vyhlášením vítězů soutěže dle důvodové zprávy 
b) s doporučeními Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit úpravu statutu soutěže dle důvodové zprávy 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
46 Obnova zelen ě na svatokope čském h řbitov ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat dle důvodové zprávy obnovu zeleně na svatokopečském hřbitově financovanou z 
provozních prostředků HmO roku 2002 
T: prosinec 2002 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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47 Výběrové řízení na ředitele Moravského divadla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se funkce ředitele Moravského divadla Mgr. Václava Kožušníka k 30.6.2002 
 
3. jmenuje 
do funkce ředitele Moravského divadla Olomouc MgA. Daniela Wiesnera ke dni 1.7.2002 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
48 Různé - služební cesta (Pécs)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
služební cestu Mgr. Ščudlíka dle ústní důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
49 Bytová výstavba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
společnost VH Prospekt, s.r.o. jako nového nájemce (budoucího vlastníka) pozemku dle 
doplněné důvodové zprávy  
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


