
 
USNESENÍ 

 

z 91. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6.8.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k 6.8.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští 
ze sledování bod 17, část 3 svého  usnesení ze dne 2.7.2002, týkající se akce kanalizace - 
vodovod Týneček 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 913/8 ostatní plocha o výměře 530 
m2 v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Pavlu Smrčkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha o výměře 136 
m2 v k. ú. Nové Sady předem určenému zájemci paní Věře Tiché dle důvodové zprávy bod I. 
2)   
 
3. zveřejnění přidělení míst pro stánkový prodej předem určeným zájemcům: panu Rolandu 
Süli - lokalita Národních hrdinů - prodej ovoce a zeleniny, paní Martině Palové - lokalita ul. 
28. října - prodej dárkového zboží, panu Jiřímu Vosátkovi -  lokalita ul. 28. října - občerstvení, 
panu Janu Frkáňovi - lokalita nám. Nár. hrdinů - prodej ovoce a zeleniny dle důvodové 
zprávy bod I. 3)    
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu Peškova č. 1 - parkovací stání předem určenému zájemci 
panu Ludvíku Rožňavskému dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 510 o 
výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 512 o výměře 5 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín 
předem určeným zájemcům manželům Ivanu a Ivetě Henikovým dle důvodové zprávy bod I. 
5)   
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1072 ost. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Bytovému družstvu „U vodojemu“ Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
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7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 220 m2 v k.ú. 
Slavonín panu Mgr. Josefu Vackovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
8. úplatný pronájem pozemku parc. č. 338/9 zahrada o výměře 109 m2 v  k. ú. Slavonín 
manželům Martinu a Martině Unzeitigovým dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1712 zastavěná plocha o výměře 34 m2 v k.ú. 
Olomouc-město manželům MUDr. Jaroslavu a Evě Bačovským dle důvodové zprávy bod II. 
A) 4)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1712 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k.ú. 
Olomouc-město panu Ing. Zdeňku Mráčkovi CSc. dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc.č.733/5 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Vladimíru Frankovi za podmínky zákazu prodeje alkoholických nápojů dle 
důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
12. úplatný pronájem pozemku parc. č. 447/67 o výměře 105 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Ing. 
Petru Váchalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 13 
m2 panu Miroslavu Studenému dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
14. úplatný pronájem pozemků parc. č. 318/7 o výměře 333 m2, parc. č. 318/24 o výměře 
856 m2, parc. č. 318/28 o výměře 1 589 m2, parc. č. 318/33 o výměře 243 m2, parc. č. 
346/22 o výměře 4 123 m2, parc. č. 346/29 o výměře 1 508 m2, parc. č. 346/42 o výměře 
824 m2, parc. č. 346/53 o výměře 275 m2, parc. č. 346/54 o výměře 7 599 m2, parc. č. 
346/56 o výměře  296  m2, parc.  č. 346/57  o  výměře  1 590 m2,  parc. č.  346/58 o  výměře  
2 661 m2, parc. č. 346/74  o výměře 5 744 m2, parc. č. 346/75 o výměře 547 m2, parc. č. 
346/76 o výměře 264 m2, parc. č. 346/79 o výměře 44 m2, parc. č. 346/82 o výměře 106 m2, 
parc. č. 351/6 o výměře 5 489 m2, parc. č. 380/3 o výměře 699 m2, parc. č. 380/5 o výměře 
194 m2, parc. č. 380/9 o výměře 1 639 m2, parc. č. 380/12 o výměře 4 532 m2, parc. č. 
380/18 o výměře 1 818 m2,  parc. č.  380/19 o výměře  2 574 m2,  parc. č. 380/20  o  výměře  
1 506 m2, parc. č. 380/23 o výměře 16 847 m2, parc. č. 380/26 o výměře 1 475 m2, parc. č. 
381/7 o  výměře  1 736 m2,  parc.  č. 381/8  o výměře  2 806 m2,  parc.  č. 381/10  o  výměře  
449 m2, parc. č. 381/12 o výměře 325 m2,  parc. č. 382/11 o výměře 818 m2, parc. č. 383/9 
o výměře 740 m2, parc. č. 391/12 o výměře 859 m2, parc. č. 391/15 o výměře 1 612 m2, 
parc. č. 391/21 o výměře 16 823 m2, parc. č. 402/8 o výměře 580 m2, parc. č. 408/4 o 
výměře 469 m2, parc. č. 409/5 o výměře 731 m2, parc. č. 410/2 o výměře 736 m2, parc. č. 
410/10  o  výměře  1 419 m2,  parc. č  410/16 o  výměře  410 m2,  parc. č.  410/25 o výměře  
987 m2, parc. č. 411/4 o výměře 10 020 m2, parc. č. 411/8 o výměře 2 257 m2, parc. č. 
411/10 o výměře 734 m2, parc. č. 413/3 o výměře 431 m2, parc. č. 414/2 o výměře 760 m2, 
parc. č. 414/6 o výměře 1 644 m2, parc. č. 417 o výměře 662 m2, parc. č. 346/63 o výměře 
226 m2, vše orná půda  v k. ú. Topolany ZD Hněvotín dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 14.935 m2 v k. ú. 
Neředín  Univerzitě Palackého v Olomouci za podmínky, že Universita Palackého umožní 
odboru investic realizaci plánované komunikace k bloku A a za podmínky, že umožní 
nájemníkům a vlastníkům bytů v bloku A příjezd k této nemovitosti a za podmínky údržby 
komunikací nacházejících se na pronajaté části pozemku dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
16. úplatný pronájem NP - Družební 4c - bezbariérová garáž - 24 m2 panu Jiřímu Srovnalovi 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
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17. úplatný pronájem 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 společnosti Český Mobil, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
18. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č. 1 - 110,13 m2 panu Janu Esterkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
19. úplatný pronájem NP - Kosinova 2 - garáž - 11,96 m2 panu Vlastimilu Bzonkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
20. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 13, 25 m2 Oxford University Press dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8)   
 
21. úplatný pronájem NP - Za poštou 2 - garáž - 17,4 m2 Středisku SOS pro vzájemnou 
pomoc občanů dle důvodové zprávy bod II. B) 9)    
 
22. výběr nájemce NP - Pavelčákova č. 21 -2 garážová stání - 45,20 m2 mezi oslovenými 
nájemníky formou obálkové metody na dar městu, kdy minimální výše daru činí 10 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod II. B) 11)      
 
23. úplatný pronájem NP - Pavelčákova  č. 21 - prodejna - 132,52  m2 společnosti  Altermed  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
24. úplatný pronájem NP - Pavelčákova č. 21 - kanceláře- 78,04 m2 Mgr. Evě Bazgerové dle 
důvodové zprávy bod II. B) 13)   
 
25. úplatný pronájem NP - Pavelčákova č. 21 - prodejna - 39,42 m2 společnosti PENAM 
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 14) 
 
26. úplatný pronájem NP - Opletalova č. 1 - 206 m2 - 2. NP Okresní hospodářské  komoře 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 15)    
 
27. úplatný pronájem atelieru o velikosti 30 m2, Lomená 4 panu doc. Vladimíru Havlíkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady 
manželům Mgr. Zdeňku a Haně Kroutilovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 
1)    
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 663/1 ost. pl.  o výměře 38 m2 v k. ú. Nové 
Sady manželům Přemyslu a Lence Pavlovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod 
III. 2)   
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady 
manželům Ing. Jiřímu a Yvettě Stupňánkovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod 
III. 3)    
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady 
manželům Ing. Horymíru a Anně Svobodovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod 
III. 4)  
 
32. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 249/8 o výměře 400 m2 v k.ú. Nové Sady 
předem určenému zájemci panu Aleši Malénkovi (dle OKR) dle důvodové zprávy bod III. 6)   
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33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 478/1 ost. pl. o výměře 520 m2 v k. ú. Neředín 
společnosti VH PROSPEKT s. r. o.  dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
34. nabytí  stavby „Olomouc - Nový Svět, prodloužení vodovodu“ od Reného a Ivety 
Kortišových, a to na základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a René a 
Ivetou Kortišovými dle  důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
35. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614030/97, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava dle důvodové 
zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
36. uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace mezi statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s.  dle  důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
37. postup ve věci stanovení výše nájmu v ateliérech dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Milana Brady o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 121/3 ostatní plocha o 
výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 6)    
 
2. paní Ing. Jany Kovaříkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 274 ostatní plocha o 
výměře 6 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
3. společnosti MARPER s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 150/5 orná půda o 
výměře 15 m2 v k. ú. Chválkovice, části pozemku parc. č. 373/1orná půda o výměře 20 m2 v 
k. ú. Nové Sady a části pozemku parc. č. 1115 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 8)   
 
4. pana Elmana Iljasova o  změnu  účelu  nájmu  na části  pozemku parc. č.  861/1 o  výměře  
7 m2 v k.ú Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
5. ZD Hněvotín o úplatný pronájem pozemků parc. č. 380/17 o výměře 5 414 m2, parc. č. 
382/4 o výměře 191 m2, parc. č. 391/6 o výměře 516 m2, parc. č. 391/8 o výměře 6 279 m2, 
parc. č.  391/10 o výměře 1 059 m2, parc. č. 406/6 o výměře 3 486 m2, parc. č. 406/11 o 
výměře 981 m2, vše orná půda v k.ú. Topolany dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
6. pana Romana Kohoutka o úplatný pronájem pozemků parc. č. 318/7 o výměře 333 m2, 
parc. č. 318/24 o výměře 856 m2, parc. č. 318/28 o výměře 1 589 m2, parc. č. 318/33 o 
výměře 243 m2, parc. č. 346/22 o výměře 4 123 m2, parc. č. 346/29 o výměře 1 508 m2, 
parc. č. 346/42 o výměře 824 m2, parc. č. 346/53 o výměře 275 m2, parc. č. 346/54 o 
výměře 7 599 m2, parc. č. 346/56 o výměře 296 m2, parc. č. 346/57 o výměře 1 590 m2, 
parc. č. 346/58 o výměře 2 661 m2, parc. č. 346/74  o výměře 5 744 m2, parc. č. 346/75 o 
výměře 547 m2, parc. č. 346/76 o výměře 264 m2, parc. č. 346/79 o výměře 44 m2, parc. č. 
346/82 o výměře 106 m2, parc. č. 351/6 o výměře 5 489 m2, parc. č. 380/3 o výměře 699 
m2, parc. č. 380/5 o výměře 194 m2, parc. č. 380/9 o výměře 1 639 m2, parc. č. 380/12 o 
výměře 4 532 m2, parc. č. 380/17 o výměře 5 414 m2, parc. č. 380/18 o výměře 1 818 m2, 
parc. č. 380/19 o výměře 2 574 m2, parc. č. 380/20 o výměře 1 506 m2, parc. č. 380/23 o 
výměře 16 847 m2, parc. č. 380/26 o výměře 1 475 m2, parc. č. 381/7 o výměře 1 736 m2, 
parc. č. 381/8 o výměře 2 806 m2, parc. č. 381/10 o výměře 449 m2, parc. č. 381/12 o 
výměře 325 m2, parc. č. 382/4 o výměře 191 m2, parc. č. 382/11 o výměře 818 m2, parc. č. 
383/9 o výměře 740 m2, parc. č. 391/6 o výměře 516 m2, parc. č. 391/8 o výměře 6 279 m2, 
parc. č. 391/10 o výměře 1 059 m2, parc. č. 391/12 o výměře 859 m2, parc. č. 391/15 o 
výměře 1 612 m2, parc. č. 391/21 o výměře 16 823 m2, parc. č. 402/8 o výměře 580 m2,  
parc. č. 406/6 o výměře 3 486 m2, parc. č. 406/11 o výměře 981 m2, parc. č. 408/4 o výměře 
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469 m2, parc. č. 409/5 o výměře 731 m2, parc. č. 410/2 o výměře 736 m2, parc. č. 410/10 o 
výměře 1 419 m2, parc. č. 410/16 o výměře 410 m2, parc. č. 410/25 o výměře 987 m2, parc. 
č. 411/4 o výměře 10 020 m2, parc. č. 411/8 o výměře 2 257 m2, parc. č. 411/10 o výměře 
734 m2, parc. č. 413/3 o výměře 431 m2, parc. č. 414/2 o výměře 760 m2, parc. č. 414/6 o 
výměře 1 644 m2, parc. č. 417 o výměře 662 m2, parc. č. 346/63 o výměře 226 m2, vše orná 
půda  v k. ú. Topolany dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
7. 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) 14)   
 
8. pana Jindřicha Daniela o úplatný pronájem NP - Tererovo nám. č. 4 - bývalá prodejna 
potravin - 1258,32 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
9. Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Občanského sdružení Děti života, Občanského sdružení 
INTERPORADNA o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 13, 25 m2 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 8)   
 
10. pana Petra Grigárka o úplatný pronájem části zdi budovy - ZUŠ Žerotín Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10)   
 
11. Sdružení romských podnikatelů ČR o úplatný pronájem NP - Pavelčákova č. 21 - 
kanceláře- 78,04 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 13)   
 
12. paní Mgr. Evy Bazgerové, společnosti Altermed s. r. o., společnosti GTS International 
spol. s r. o., paní Věry Blaťákové, společnosti Aida spol. s r. o., společnosti H.M. -AVAL a. s., 
společnosti  JESAN SERVIS s.r.o.,  pana Jana Esterky o úplatný pronájem NP - 
Pavelčákova č. 21 - prodejna - 39,42 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 14)   
 
3. souhlasí 
1. se stavebními úpravami souvisejícími s umístěním technologického zařízení na objekt č. 
p. 65 na parc. č. st. 110/1 o výměře 869 m2 v k. ú. Řepčín na vlastní náklady společnosti 
Český Mobil, a. s. a s odepisováním vložených investic z vlastního účetnictví dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)    
 
2. se stavebními úpravami (odstranění příčky) v NP - MŠ  Jílová 41 - 149,02 m2 panu 
Stanislavu Božičevičovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
3. s prodloužením smlouvy o nájmu pozemku a o budoucí nájemní smlouvě, týkající se 
vestavby v pasáži na části pozemku parcely č. 377/2 o výměře 32 m2, do 30.8.2002 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
4. s odpočtem vložených investic do rekonstrukce objektu Opletalova 1 ve výši 2.053.356 Kč 
z nájemného  se započtením adekvátní části vložených investic vůči dluhu včetně úroků z 
prodlení dle důvodové zprávy bod II. B) 19)    
 
5. se stavebními úpravami v NP Dolní náměstí 39 v celkové výši 83.000,- Kč vlastním 
nákladem nájemce s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur Radou města Olomouce 
budou vložené investice zohledněny formou odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod 
II. B) 21)  
 
6. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Ostružnická 32 ve výši 150.628,- 
Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 22)  
 
7. s užíváním NP - Kyselovská 74 - 37 m2 Klubem důchodců Slavonín dle důvodové zprávy 
bod IV. 6)  
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8. s ponecháním nájemného NP Horní nám. 18, ateliér, 97,70 m2 ve výši 250,- Kč/m2/rok v 
souladu se schváleným postupem dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
9. s ponecháním nájemného NP Dolní nám. 2, ateliér, 77 m2  ve výši 250,- Kč/m2/rok v 
souladu se schváleným postupem dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
10. se změnou splátek nájemného za pozemky parc. č. 1175 ost. pl. o výměře 6744 m2, 
parc. č. 1176 orná půda o výměře 385 160 m2, parc. č. 858/75 o výměře 291 057 m2, parc. 
č. 858/76 o výměře 1 603 m2 a parc. č. 858/77 o výměře 81 786 m2, vše v k. ú. Grygov 
společnosti Hanácký agrospolek s. r. o.  dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
11. s ponecháním nájemného v NP Michalská 2, trafostanice, 22 m2 ve výši 400,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. B) 18)   
 
4. nesouhlasí 
s  umístěním reklamy, antény a sběrny na objektu Michalská 2 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 20)  
 
5. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou dne 7.6.2002 mezi Romanem Bubeníkem, 
Kosinova 2, Olomouc, jako prodávajícím a Petrem Jurečkou, Javoříčská 6, Olomouc, jako 
kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 23)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady s manžely Mgr. Zdeňkem a Hanou Kroutilovými při kupní 
ceně ve výši 340,- Kč/m2 za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 1)      
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k.ú. Nové Sady s manžely Přemyslem a Lenkou Pavlovými při kupní ceně 
ve výši 340,- Kč/m2 za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 2)      
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady s manžely Ing. Jiřím a Yvettou Stupňánkovými při kupní 
ceně ve výši 340,- Kč za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady s manžely Ing. Horymírem a Annou Svobodovými při kupní 
ceně ve výši 340,- Kč za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
5. bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na  
pozemku 205/1 ost. pl. v k.ú. Nový Svět ve prospěch společnosti Holík - Agroservis, spol. s 
r.o. dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
6. výkup ideální 1/8 pozemku parc. č. 368/3 ost. pl. v k. ú. Nové Sady z vlastnictví pana 
MUDr. Čestmíra Neorala, paní Jaroslavy Neoralové a paní Věry Poučové do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4. 620,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
10)   
 
7. směnu části pozemku parc. č. st. 72/1 o výměře 7 m2 ( dle GP 1045/45 o výměře 3 m2 a 
1045/46 o výměře 4 m2) v k. ú. Černovír ve vlastnictví paní Blanky Kantorové za část 
pozemku parc. č. 1045/25 o výměře 11 m2 ( dle GP 1195/2) v k. ú. Černovír ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc s tím, že statutární město Olomouc uhradí poplatky spojené se 
zrušením zástavního práva dle důvodové zprávy bod III. 12)     
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8. výkup pozemku parc. č. 581 lesní půda  o výměře 6 731 m2 v k. ú. Hlubočky z vlastnictví 
manželů Rudolfa a Marie Pečínkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 478/1 ost. pl. o 
výměře 520 m2 v k. ú. Neředín se společností VH PROSPEKT s. r. o.  při kupní ceně ve výši 
1 408,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
10. směnu části pozemku parc. č. 619/2 louka o výměře 90 m2 v k.ú. Lošov ve vlastnictví 
manželů MUDr. Josepha a MUDr. Renaty Sheetyových a části pozemku parc. č. 619/1 louka 
o výměře 58 m2 v k.ú. Lošov ve vlastnictví manželů MUDr. Romana a MUDr. Ilony 
Havlíkových za pozemek parc. č. 1759/2 louka o výměře 270 m2 v k. ú. Lošov ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 
16)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Aleše Malénka o odprodej části pozemku parc. č. 249/8 o výměře 843 m2, 
části pozemku parc. č. 265/5 o výměře 54 m2 a části pozemku parc. č. 249/3 o výměře 3 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
2. žádosti pana Ing. Martina Pražáka o odprodej pozemků parc. č. 1288/17 orná půda o 
výměře 6 363 m2,  parc. č. 1288/19 orná půda o výměře 5 465 m2 a parc. č. 1287/1 vodní 
plocha o výměře 940 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
3. žádosti pana Radka Havigera o odprodej objektu s pozemkem parc. č. 1153/1 o výměře  
271 m2 a části pozemku parc. č. 1153/2 o výměře 420 m2, vše st. pl. v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod III. 8)   
 
4. žádosti manželů Oldřicha a Ing. Marty Urbánkových o odprodej části pozemku parc. č. 
(1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. ú. Hynkov dle důvodové zprávy bod III. 14)    
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 4 bod II. B) 13 ve věci výše 
nájemného za NP - Dolní nám. 38 a schvaluje nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)   
 
2. usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. spis seznamu 2 bod II) B) 1 ve věci schválení 
úplatného pronájmu NP - Kyselovská 74 - 37 m2 Klubu důchodců Slavonín dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
3. část usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 čísl. spis.  seznamu 4, bod II. B) 13)  ve věci sazby 
nájemného NP Horní nám. 18, ateliér, 97,70 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
4. část usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 čísl. spis.  seznamu 4, bod II. B) 13) ve věci  výše 
nájemného v NP Dolní nám. 2, ateliér, 77 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
5. část usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 7) ve věci výše 
nájemného v NP Michalská 2, trafostanice, 22 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 18)   
 
6. část usnesení RMO ze dne 23. 4. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 6) ve věci výše 
vložených investic do  stavebních úprav v nebytovém prostoru Ostružnická 32 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 22)     
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7. část usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 č. spis. seznamu 2 bod II A 18 ve věci  výše 
nájemného při  pronájmu části pozemku parc.č. (dle GP parc. č. 600/6 ostatní plocha) o 
výměře 53 m2 v k.ú. Nové Sady společnosti Povodí Moravy s. p. a schvaluje nájemné ve 
výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
9. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu na objekt č. 15 na pozemcích parc. č. 1392/1 o výměře 833 m2, 
parc. č. 1392/2 o výměře 1019 m2 a parc. č. 1392/3 o výměře 45 m2, vše st. pl. v k.ú. 
Neředín uzavřenou se společností PODKOVA AVB s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
T: 10.9.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
zajistit  po ukončení zkušebního provozu dešťové zdrže její uvedení do trvalého provozu, 
včetně dopracování příslušných provozních řádů dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
T: trvale 
O: vedoucí odboru investic 
 
11. ukládá 
zajistit funkčnost 4ks čerpadel k datu podpisu dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu, provozování 
a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace dle důvodové zprávy bod IV. 3)    
T: trvale 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Plakátování a sloupy ve řejného osv ětlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh doplněné nájemní smlouvy dle přílohy upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
řediteli MP zajistit pravidelnou kontrolu plakátovacích ploch a sloupů veřejného osvětlení dle 
důvodové zprávy a o nepovoleném výlepu podat ve spolupráci s OVVI magistrátu souhrnnou 
zprávu Radě města Olomouce 
T: 24.9.2002 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
4. ukládá 
upravenou smlouvu o nájmu podepsat 
T: 10.9.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
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4 Městské tržišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést navržená opatření včetně monitorování stávajícího stavu tržiště  
T: 10.9.2002 
O: ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 
 
3. ukládá 
denně provádět společné kontroly na tržišti  
T: 10.9.2002 
O: ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 

vedoucí živnostenského odboru 
Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 

 
4. ukládá 
zadat advokátní kanceláři Ritter - Šťastný rozbor právní problematiky tržiště 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 
 
5. ukládá 
předložit RMO  návrh Tržního řádu 
T: 10.9.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - dražby objekt ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 ZOO Olomouc - nákup  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup dle předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - lokalita P říkopy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1916/1 v k.ú. Holice o výměře cca 
5 000 m2 dle varianty 2 důvodové zprávy z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do 
vlastnictví Statutárního města Olomouce 
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru zajistit zpracování oddělovacího geometrického plánu na část 
pozemku dle bodu 2. usnesení 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
náměstku prim. ing. Czmerovi předložit záměr nabytí pozemku odděleného geometrickým 
plánem dle bodu 3. usnesení na nejbližší jednání zastupitelstva 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
bezúplatný převod části pozemku p.č. 1916/1 v k.ú. Holice, která bude oddělena dle bodu 3. 
usnesení z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Statutárního města 
Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti - h řišt ě Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací dětského hřiště Nové Sady dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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9 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. Nešpora 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, s Radmilou a Pavlem Kubovými dle důvodové 
zprávy, bod 1 a). 
2. Topolová  2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 21, s Martinou Kotulánovou dle důvodové 
zprávy, bod 1 b)   
3. Tř. Kosmonautů 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, se Štefanem Ziburou dle důvodové 
zprávy bod 1 c)  
4. I. P. Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Miroslavou Procházkovou dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
5. Na Vozovce 48, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s pí Benýškovou dle upravené důvodové 
zprávy bod 2  
6. Trnkova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13, s Annou Krejčí dle důvodové zprávy bod 3 a) 
7. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 35, s Márií Magnovou dle důvodové zprávy 
bod 3 b) 
8. I.P.Pavlova 34, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, s Boženou Mikešovou dle důvodové 
zprávy bod 3 c) 
9. Foersterova 34, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 10, s Ludmilou Kovaříkovou dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
10. Wanklova 14, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 10, s Jitkou a Dušanem Urbanovými dle 
důvodové zprávy bod 4 
11. Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 12, s  Arankou Poliakovou dle důvodové 
zprávy bod 9 a 
12. Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 38, s Janem Schulzem dle důvodové 
zprávy bod 9 b 
13. Pavelčákova 21, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 13, s Renátou Čečetkovou  
14. Pavelčákova 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11, s Petrem Kropáčem 
15. Pavelčákova 21, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 14, s Petrou Bělaškovou 
16. Skupova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8, s Marikou Všetičkovou 
17. Trnkova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 22, s Martou Slezáčkovou 
18. Dr.M. Horákové, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 35, se Sylvou Křůmalovou  
19. Topolová 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 6, s Pavlem Kalábem 
20. Topolová 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 32, s Dagmar Šandorovou 
21. Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 29, s Janou Kubovou 
22. Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 33, s Martinem Burešem 
23. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 46, s Jiřím Hanzalem 
24. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 28, s Pavlem Hajtlem 
25. Sladkovského 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s Pavlem Holíkem 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Oláh Vojtěch, Horní nám. 18, Olomouc 
Veverková Jana, Černá cesta 25, Olomouc 
Trúsiková Petra, U Letiště 10, Olomouc 
Porčogošová Marta, Miroslav, P.Přichystala 8, Olomouc 
Slováčková Marie, Vojanova 20, Olomouc 
Hála Martin, U Letiště 8, Olomouc 
Marák Svatopluk, Rožňavská 12, Olomouc 
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Vacková Helena, Černá cesta 5, Olomouc 
Pulkráb Michal, Černá cesta 7, Olomouc 
Čemez Josef a Renata, Lazecká 73, Olomouc 
Raška Jaroslav, P. Přichystala 62, Olomouc 
Weissová Dagmar a Radim, U Letiště 10, Olomouc 
Chapčáková Marta, Černá cesta 15, Olomouc 
Fišarová Světluše a Jan, Černá cesta 25, Olomouc   
Ištvánek Zdeněk a Blažena, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a), b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
Plačková Silvie, I. P. Pavlova 36, Olomouc 
Mirgová Agnesa, P. Přichystala 70, Olomouc 
Zvárová Pavla, Černá cesta 11, Olomouc 
Dobrovolná Zdeňka, Černá cesta 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c)  
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně:   
a) JUDr. Magdalena Vinklerová, Legionářská 1, Olomouc, vel. 3+1 
b) Roman Polzer, Trnkova 20, Olomouc, vel. 3+1    
c) Libuše Žahourová, Politických vězňů 2, Olomouc, vel.1+1 
dle bodu 7 důvodové zprávy  
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Anna Perničková, Synkova 8, Olomouc 
Milada Čechová, Ostružnická 32, Olomouc 
Mgr. Zdeněk a Alena Hedlovi, Foerstrova 15, Olomouc 
Ing.arch.Jan a Vladimíra Pavlů, Zikova 7, Olomouc 
Antonín a Jarmila Štorkovi, Foerstrova 15, Olomouc 
Eva Ondrušková, Černá cesta 49, Olomouc 
Vilma Aubrechtová, Dukelská 17, Olomouc 
Martin Major, Skupova 17, Olomouc 
dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
5. s poskytnutím bytu vel. 0+1 p. Dušanu Raškovi, Nálevkova 13a, Ol. dle důvodové zprávy 
bod 10 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 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. 6 v DPS na ul. Fischerova 4 s panem Bohumilem 
Kolandou, bytem  Olomouc, třída Míru 19 
  
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32  v DPS na ul Fischerova 6, s paní Růženou 
Kocveldovou, bytem Olomouc, Starodružníků 2 
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3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v DPS na ul. Fischerova 6, s paní Marií 
Mazákovou, bytem Olomouc, Valdenská 14 
  
4. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v DPS na  ul. Příčná 4, s paní Vlastimilou 
Šťáskovou, bytem  Olomouc, Neředínská 37  
  
5. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 v DPS na ul. Politických vězňů 4, s paní Albertinou 
Pokojovou, bytem Olomouc, Zeyerova 15 
 
6. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v DPS na ul. Holečkova 9, s paní Margitou 
Tóthovou, bytem Olomouc, Riegrova 4  
 
7. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v DPS  na ul. Erenburgova 26, s paní Boženou 
Kalábovou, bytem Olomouc, Oldřichova 8  
  
8. uzavření nájemní smlouvy  na byt č 45 v DPS na ul. Peškova 1 s Aloisem a Aloisií 
Balejovými, bytem Olomouc,  Přichystalova 68  
 
9. uzavření nájemní smlouvy  na byt č. 16 v DPS na ul.  Příčná  2  s paní Helenou 
Kozákovou, bytem Olomouc, Nešporova 7 
 
10. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, v DPS na ul. Fischerova 4, s paní Helenou 
Répalovou, bytem  Olomouc, Starodružníků 1 
 
11. uzavření nájemní smlouvy na byt  č. 25, v DPS Politických vězňů 4, s paní Libuší 
Hronovou, bytem Olomouc, Přichystalova 68 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
11 Nájmy byt ů - poskytnutí bytu mimo po řadník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti JUDr. Zdeňka Kateřiňáka, bytem Nový Jičín, Pod lipami 1,  o výjimku z Pravidel pro 
poskytnutí nájmu bytu zvláštního určení dle čl. IX, bodu č. 2 
 
3. nevyhovuje 
žádosti paní Anny Hofírkové, bytem Samotišky, Toveřská 35, o výjimku z Pravidel pro 
poskytnutí nájmu bytu zvláštního určení dle čl. IX, bodu č. 2  
 
4. vyhovuje 
žádosti pana Ladislava Racla, bytem Olomouc, Praskova 16, o přistěhování do DPS 
Přichystalova 64 
 
5. ukládá 
seznámit žadatele s usnesením RMO 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
12 Prodej dom ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny na fond oprav spoluvlastníků domů dle důvodové zprávy bod 
1 str.1 
 
2. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
3. schvaluje 
proinvestování II.poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové zprávy 
bod 3 str.1 
 
4. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 4 str.1,2 
 
5. ukládá 
majetkoprávnímu odboru předat podklady pro vypracování kupních smluv  na SNO a.s. dle 
důvodové zprávy bod 5 str. 2 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. schvaluje 
proinvestování II. poloviny kupní ceny v opravách ateliéru dle důvodové zprávy bod 6 str.3  
 
7. schvaluje 
úhradu nákladů na společných částech domů za bytové jednotky v majetku SMO  dle 
důvodové zprávy bod 7 str.3 
 
8. schvaluje 
proplacení faktur u bytů v majetku SMO dle důvodové zprávy bod 8 str.3,4 
 
9. schvaluje 
převod podílu na úhradu finančního podílu na opravy ve společných částech domů za bytové 
jednotky SMO dle upravené důvodové zprávy bod 9 str.4,5 
 
10. schvaluje 
cenovou nabídku  a následné provedení stavebních prací dle důvodové zprávy bod 10 str.5 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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13 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
- část A 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2002, týkající 
se závazných ukazatelů  - část B důvodové zprávy  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných 
ukazatelů - část B důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Nákup osobního vozidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup osobního vozidla Škoda Fabia pro potřebu odboru investic za podmínek dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Organiza ční postup p ři přípravě rozpo čtu SMO na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Organizační postup při přípravě rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 
2003 dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny - kopírovací stroj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. souhlasí 
s vykrytím z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Rozpočtové zm ěny roku 2002 - SNO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
dle důvodové zprávy - část A 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
s poskytnutím půjčky dle důvodové zprávy - část B 
 
5. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce žádost o poskytnutí půjčky dle důvodové zprávy - 
část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit poskytnutí půjčky dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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18 Žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů - HCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou žádost HCO 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle upravené žádosti HCO do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 Rozpočtové zm ěny (odbor správy)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat a RMO předložit investiční záměr na výstavbu výtahu v budově historické radnice 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
20 ZŠ 8. května - oprava fasády  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s finančním zajištěním akce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit finanční prostředky dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
21 Multimediální park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deklaruje 
podporu projektu a zapojení Statutárního města Olomouc do přípravy projektu 
 
3. ukládá 
předložit specifikaci přípravných prací včetně finančních nároků k projednání RMO 
T: 10.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
4. ukládá 
informovat o projektu Zastupitelstvo města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Úprava parkování - Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
variantu 4 parkování služebních vozidel odborů MmOl dle doplněné kapitoly 3. důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit vyhodnocení řešení parkování na Horním náměstí s návrhem variant dle kapitoly 2. 
důvodové zprávy 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
pokračovat v realizaci parkování na Horním náměstí včetně schválené varianty parkování 
služebních vozidel jako vyvolanou investici akce „Horní náměstí kašna“ 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Rozpracovaná studie areálu bývalých kasáren 9. kv ětna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s navrhovanou koncepcí urbanistického a dopravního řešení lokality dle bodu II) důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
dopracovat rozpracovanou studii a předložit ji RMO k projednání 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Ukončení archeologického pr ůzkumu v lokalit ě tržnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ukončení archeologického průzkumu dle var. A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat dle schválené varianty 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Změny v síti škol, p ředškolních za řízení a školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat návrh odboru školství dle důvodové zprávy na změny v síti škol, předškolních 
zařízení a školských zařízení v komisi pro výchovu a vzdělávání, s řediteli škol a 
poslaneckými kluby 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
předložit RMO konečný výsledek projednávání dle bodu 2 usnesení 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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26 Hřišt ě při ZŠ Rooseveltova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpřístupněním části areálu školní zahrady dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků a její následné 
vykrytí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
27 Propagace sportu v ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou propagace „Národního programu rozvoje sportu pro všechny“ dle důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
bezplatné poskytnutí záboru veřejného prostranství na Horním náměstí pro akci propagace 
„Národního programu rozvoje sportu pro všechny“ 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
28 Zastávka MHD Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Žádost o umíst ění předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinárna M v ulici Riegrova 
22, Olomouc, v rozsahu 9,9 m2 pro žadatele p. Martina Matěje, Václava III. 28, 772 00 
Olomouc, na dobu od 20. 8. do 20. 10. 2002 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Dopravní obslužnost obchodních center  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné zásady zajištění dopravní obslužnosti obchodních center dle části A důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
způsob zajištění dopravní obslužnosti pro Obchodní centrum Haná linkou č. 21 za podmínek 
dle části D důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zřízení  zastávky  „Centrum Haná“  
 
5. ukládá 
zajistit dopravní obslužnost pro Obchodní centrum Haná od 18. 9. 2002 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
6. ukládá 
prověřit možnost zajištění dopravní obslužnosti lokality Horní Lán linkou č. 23 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Úpravy komunikací - drobné akce - Jilemnického - c hodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
použití finančních prostředků  na vypracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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32 Plnění plánu investi čních akcí a oprav - rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Úpravy p řednádražního prostoru - III. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh řešení dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat dle harmonogramu postupu prací uvedeného v důvodové zprávě 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Regenerace sídlišt ě Úzké díly - státní dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Třída Míru II. etapa - financování a DSP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit přípravu dle bodu A důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky 1.900 tis. Kč na zpracování DSP do soupisu nekrytých požadavků 
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4. schvaluje 
návrh na řešení dle bodu C důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Moravské divadlo - oprava p ůdy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2002 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
37 ZOO Olomouc - finan ční zajišt ění výstavby ob řího akvária pro 

žraloky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem financování výstavby obřího akvária pro žraloky v ZOO Olomouc 
 
3. souhlasí 
s převodem částky 1,5 mil. Kč z provozu ZOO do investičního fondu organizace 
 
4. ukládá 
nárokovat částku 2.189.500,- Kč do plánu investic Statutárního města Olomouce na rok 2003 
T: 8.10.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
38 Žádost Sdružení zdravotn ě postižených ČR - Centra služeb pro 

zdravotn ě postižené v Olomouci  - o zm ěnu účelu využití 
poskytnutého finan čního p říspěvku z rozpo čtu města  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. vyhovuje 
žádosti Sdružení zdravotně postižených v ČR - Centra služeb pro zdravotně postižené o 
změnu účelu využití poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města ve smyslu 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
39 Fond rozvoje bydlení (odklad splátek)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti paní Ivany Leitgebové a Andrey Vláčilové o odklad splátek na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Fond rozvoje bydlení ( splátkový kalendá ř) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým splátkových kalendářem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
paní Jarmily Loučkové s odkladem splátek na dobu tří měsíců 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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42 Prezentační akce cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí Statutárního města Olomouc na prezentačních akcích dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
organizačně zajistit účast na akcích 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
43 Plán oprav SNO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit aktuální stav plnění plánu oprav SNO, a.s. k datu 31.8.2002 
T: 10.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Výstava Olomouc historická (Veenendal) - navýšení příspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle upravené důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
45 Zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s účastí Mgr. Ireny Marie Kubešové na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Kubešová Irena Marie, Mgr., člen rady města 
 
 
46 Zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí Mgr. Svatopluka Ščudlíka na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s účastí Ing. Pavla Horáka na služební cestě dle ústní důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s účastí Ing. Martina Tesaříka a Miroslava Petříka na zahraniční služební cestě dle ústní 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
47 Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
48 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu směrnice dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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49 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. 3 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
50 Dodatek č. 7 ke smlouv ě o nájmu, provozování a údržb ě 

veřejného vodovodu a kanalizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č.7 
T: 10.9.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
51 Povolení vjezdu do p ěší zóny, p řidělení bezplatné parkovací 

karty  
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. schvaluje 
přidělení bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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52 Příspěvek na sborník o Ing. arch. Tomáši Černouškovi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
53 Různé - publikace (Arionova kašna)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vydání doprovodného katalogu slavnostní inaugurace Arionovy kašny 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 200 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
54 Různé - navád ěcí systém do podzemních garáží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
v termínu do 20.8.2002 předložit návrh dopravního značení naváděcího systému do 
podzemních garáží v lokalitě přednádraží 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


