
 
USNESENÍ 

 

z 94. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 24.9.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 24.9.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 36, část 4 ze dne 23.4.2002, týkající se rozpracování usnesení z 22. zasedání ZMO 
- bod 23, část 3 ze dne 10.9.2002, týkající se kanalizačních a vodovodních přípojek 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. Schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 406 zahrada o výměře 676 m2 v k. ú. 
Nemilany předem určenému zájemci panu Zdeňku Kuhnovi dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 364/9, kultury zahrada, o výměře 
16 m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Magdě Zbraňkové dle důvodové zprávy 
bod I. 3)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 277/2, kultury zahrada, o výměře 
141 m2 a 12 m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Marku Miklasovi dle důvodové 
zprávy bod I. 4)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu střechy na objektu Foersterova 15 za účelem umístění 
zařízení BreezeNet předem určenému zájemci společnost TRONO GROUP s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod I. 5)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu v objektu  Hynaisova 10  - NP č. 201 - 30 m2  předem 
určenému zájemci společnosti 1. Betonstav s. r. o. při nájemném ve výši 1000,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v k.ú. Lazce 
paní Lidwině Nantlové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
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7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 831/1 orná půda o výměře 200 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Vlastimilu Mandátovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 312 m2 v  k.ú. Povel 
paní Nataši Čechové dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
9. úplatný pronájem části pozemků parcela č. 49/2 orná půda o výměře 0,96 m2 v k.ú. Nové 
Sady, parcela č. 792/1 ostatní plocha o výměře 0,63 m2 v k.ú.Nová Ulice za podmínky 
umístění mimo chodník,  parcela č. 79/31 ostatní plocha o výměře 0,63 m2 v k.ú.Olomouc-
město, parcela č. 125/6 ostatní plocha o výměře 1,89 m2 v k.ú.Olomouc-město, parcela       
č. 261/1 ostatní plocha o výměře 0,96 m2 v k.ú. Povel společnosti SENIA communication 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 634/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. 
Hodolany společnosti STAVOINVESTA Frýdek-Místek, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 5)  
 
11. úplatný pronájem - NP –Velkomoravská č. 8 - 288 m2 -  sklad věcí po provedeném 
výkonu rozhodnutí vyklizením pro statutární město Olomouc při nájemném 150,-  Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
12. úplatný pronájem NP -  I.P. Pavlova č. 69 - 46 m2 - klub důchodců a 37 m2 - schůzová 
místnost pro statutární město Olomouc - odbor sociální při nájemném 100,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
13. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 o výměře 2 870 m2, parc. č. 1721/7       
o výměře 444 m2, parc. č. 1721/17 o výměře 243 m2, parc. č. 1721/18 o výměře 959 m2,  
parc. č. 1721/19 o výměře 1 026 m2 a parc. č. 1721/20  o výměře 833 m2, vše orná půda     
v k. ú. Holice Státní rostlinolékařské správě dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 557 ost. pl. o výměře 30 m2 a část pozemku 
parc. č. 74 zahrada o výměře 50 m2, vše v k. ú. Povel manželům Mgr. Tomáši a Mgr. Aleně 
Hlochovým dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Horní nám. č. 21 - 742 m2 - dříve prodejna 
sportovního a cyklistického zboží za účelem zřízení stylového kavárenského a restauračního 
zařízení a za podmínky rekonstrukce NP vlastním nákladem nájemce dle důvodové zprávy 
bod I. 7)    
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana ing. Vojtěcha Bekárka, pana Miroslava Sapíka, pana Aleše Holémého, pana Jiřího 
Fraita o úplatný pronájem parkovacích  míst ve dvorním traktu objektu Nešverova 1, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
2. pana Ing. Jana Vičara o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 1294/21 orná půda       
o výměře 772 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
3. Souhlasí 
1. s vrácením nájemného ve výši 13 750,- Kč za úplatný pronájem části pozemku parc.č. 
624/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Hodolany paní Petře Zemanové dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
2. s podnájmem v části  NP Horní nám. č. 1 - 59 m2 pro společnost GTS International      
spol. s r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
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3. se změnou subjektu na straně nájemce na Pionýrskou skupinu Údolí sýčků v NP 
Masarykova 19, klubovna dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
4. se stavebními úpravami v NP - nám. Republiky č. 1 s tím, že po doložení a odsouhlasení 
faktur budou náklady na stavební úpravy ve výši 100.000,- Kč odečteny z nájemného dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 o výměře    
2 870 m2, parc. č. 1721/7 o výměře 444 m2, parc. č. 1721/17 o výměře 243 m2, parc. č. 
1721/18 o výměře 959 m2, parc. č. 1721/19 o výměře 1 026 m2 a parc. č. 1721/20  o výměře 
833 m2, vše orná půda v k. ú. Holice se Státní rostlinolékařskou správou při kupní ceně      
ve výši  300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 557 ost. pl.              
o výměře 30 m2 a část pozemku parc. č. 74 zahrada o výměře 50 m2, vše v k. ú. Povel        
s manžely Mgr. Tomášem a Mgr. Alenou Hlochovými při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 3)  
 
3. bezúplatný převod Sochy sv. Floriána v areálu statku Skrbeň Obci Skrbeň za podmínky 
zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
bod Iv. 1)  
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 1029/28 ost. pl.  o výměře 126 m2 v k.ú. Řepčín 
manželům Svatopluku a Heleně Hudcovým za kupní cenu ve výši 60. 480,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 5)    
 
5. směnu části pozemku parc. č. 336/2 orná půda o výměře 438 m2 ve spoluvlastnictví     
Ing. Pavla Dohnala a paní Magdy Povýšilové za část pozemku parc. č. 332/2 zahrada o 
výměře 695 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k.ú. Hejčín bez doplatku 
cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 6) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 88 ve věci směny části 
pozemku parc. č. 332/2 role o výměře 450 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví manželů Ing. Oľgy a Ing. Pavla Dohnalových za doplatek cenového 
rozdílu ve výši 140 627,90 Kč, parc. č. 332/5 role o výměře 378 m2 v k.ú. Hejčín                  
ve vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů Ing. Pavla a Magdy 
Povýšilových za doplatek cenového rozdílu ve výši 104 723,- Kč za pozemek parc. č. 336/6 
role o výměře 356 m2 v k.ú. Hejčín v id. spoluvlastnictví manželů Povýšilových a manželů 
Dohnalových dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
6. Ukládá 
zástupci rady v představenstvu SNO, a. s. Ing. Horákovi, vypovědět nájemní smlouvy          
na úplatný pronájem části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město     
s panem Jiřím Zacpalem, části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - 
město s panem Doc. MUDr. Miroslavem Kalem, CSc, části pozemku parc. č. 882 o výměře 
15 m2 v k. ú. Olomouc – město s paní Annou Frýdkovou, části pozemku parc. č. 882             
o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město s panem Lubošem Zemanem a části pozemku 
parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město s manžely Gabrielou a Karlem 
Šťastným ( parkovací stání č. 2) dle důvodové zprávy bod I. 2)  
T: 8.10.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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7. Ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 1294/21 orná půda o výměře 520 m2  
v  k. ú. Droždín uzavřenou s manžely MUDr. Petrem a Drahomírou Kafkovými dle důvodové 
zprávy bod II. A) 7)   
T: 8.10.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. Ukládá 
vypovědět nájemní smlouvy na pozemcích parc. č. 255/14 (pův. 255/12) o výměře 800 m2, 
parc. č. 420/110 o výměře 469 m2, parc. č. 420/112 o výměře 314 m2, vše orná půda v k.ú. 
Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
T: 8.10.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. Ukládá 
ihned jednat s panem Elmanem Iljasovem a Alekberem Iljasovem o dodržení podmínek 
pronájmu (vzdálenost 15 m od oken + 7 m2 plochy stánku) části pozemku parc. č. 624/19 
ost. pl. v k.ú. Hodolany 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
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 revokovat 
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 5/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy a schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na  pozemky parc. č.  265/134 o výměře 
195 m2 - orná půda, p. č. 265/313 o výměře 1272 m2 - orná půda, p. č. 630/4 o výměře      
34 m2 - orná půda a  p. č. 265/317 o výměře 572 m2 - orná půda, vše vedené na LV č. 895 
k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví VZ STAV s. r. o. dle DZ bod 1. 
2. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 27. 6. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy a schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 849/42  o výměře 
616 m2 - orná půda, vedený na LV č. 437  k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví Heleny 
Fordeyové a jejich dětí dle DZ bod 2. 
 
3. Ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. Ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: Průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 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. Stiborova 26, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 11, s Davidem Liškou dle důvodové zprávy,  
bod 1 a). 
2. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 32, se Zuzanou Nepožitkovou dle důvodové 
zprávy, bod 1 b)   
3. Na Letné 59, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Marikou Všetičkovou dle důvodové zprávy 
bod 2 a)  
4. Polívkova 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, se  Sylvou Křůmalovou dle důvodové zprávy 
bod 3 a) 
5. Jeremenkova 18, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s Markétou Vlasákovou dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
6. Dr. M. Horákové 23, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 35, s Dagmar Hradilovou dle důvodové 
zprávy bod 3 c) 
 
3. Souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Moravské divadlo Olomouc, Pavelčákova 1, Olomouc 
Kroupová Martina, Stiborova 24, Olomouc 
Horváth Michal a Iveta, Černá cesta 9, Olomouc 
Zvěř Petr a Zuzana, V. Řezáče 16, Olomouc 
Polzerovcá Erika, Černá cesta 3, Olomouc 
Hegerová Jaruška,, Černá cesta 5, Olomouc 
Kadlčíková Helena, Zikova 13, Olomouc 
Navrátilová Naděžda, Rooseveltova 111, Olomouc 
Sušanka Ilja, Rožňavská 12, Olomouc 
Okresní řed. policie ČR Olomouc, P.Přichystala 70, Olomouc 
Baláž René, P. Přichystala 70, Olomouc 
Sofka Vladimír, Velkomoravská 59, Olomouc 
Kupka Josef, Černá cesta 19, Olomouc 
Holý Pavel a Eva, Zikova 9, Olomouc  
Bárta Josef, Topolová 2, Olomouc 
Brandejsová Petra, Topolová 2, Olomouc 
Ing. Cvoligová Marta, Topolová 2, Olomouc 
Dokoupilová Jana, Topolová 2, Olomouc 
Faksová Petra a Pavel, Topolová 2, Olomouc 
Greplová Irena, Topolová 2, Olomouc 
Hofman Aleš, Topolová 2, Olomouc 
MUDr. Hyjánek Jiří, Topolová 2, Olomouc 
Kolářová Marie, Topolová 2, Olomouc 
Kolesárová Hana, Endlová Iveta, Topolová 2, Olomouc 
Komzáková Monika, Topolová 2, Olomouc 
Kotrčová Jitka, Topolová 2, Olomouc 
Krejčiříková Pavla, Topolová 2, Olomouc 
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Kurfurstová Silvie, Topolová 2, Olomouc 
Mertová Silvie, Matoušek Martin, Topolová 2, Olomouc 
Mertová Simona, Topolová 2, Olomouc 
Mičkertová Petra, Balko Marek, Topolová 2, Olomouc 
Nádvorníková Gabriela, Topolová 2, Olomouc 
Navrátilová Magda, Topolová 2, Olomouc 
Neoral Vlastimil, Krejčiříková Lenka, Topolová 2, Olomouc 
Popelková Lenka, Topolová 2, Olomouc 
Přikryl Jaromír, Topolová 2, Olomouc 
Sedlařík Zdeněk a Ingrid, Topolová 2, Olomouc 
Sladká Jiřina, Topolová 2, Olomouc 
Stloukalová Edita, Topolová 2, Olomouc 
Šobrová Helena, Topolová 2, Olomouc  
Voždová Miluše, Topolová 2, Olomouc 
Vyskočilová Jana a Martin, Topolová 2, Olomouc 
Wiedermannová Hana, Topolová 2, Olomouc 
Ambrožová Ivana, Topolová 2, Olomouc 
Benelli Monika, Topolová 4, Olomouc 
Černá Edita, Topolová 4, Olomouc 
Mgr. Čožíková Markéta, Topolová 4, Olomouc 
Doležalová Renáta, Topolová 4, Olomouc 
Hégrová Jiřina, Topolová 4, Olomouc 
Jahn Vlastislav a Lenka, Topolová 4, Olomouc 
Jaroš Petr, Topolová 4, Olomouc 
Klučková Gisela a Květoslav, Topolová 4, Olomouc 
Knápková Dana, Topolová 4, Olomouc 
Knoblová Jana, Topolová 4, Olomouc 
Martinovská Kateřina, Topolová 4, Olomouc 
Metnarová Eva, Topolová 4, Olomouc 
Nedomová Eva, Topolová 4, Olomouc 
Novák Josef, Topolová 4, Olomouc 
Novák Karel, Topolová 4, Olomouc 
Pijáková Hana, Topolová 4, Olomouc 
Pluskalová Lucie, Topolová 4, Olomouc 
Pospíšilová Monika, Topolová 4, Olomouc 
Přichystalová Jana, Topolová 4, Olomouc 
Rajhelová Pavla, Topolová 4, Olomouc 
Sázeček Hubert a Ivona, Topolová 4, Olomouc 
Severa Jan a Petra, Topolová 4, Olomouc 
Mgr. Skřivánek Petr, Topolová 4, Olomouc 
Smička Jindřich, Topolová 4, Olomouc 
Sovová Jitka, Topolová 4, Olomouc 
Suchomelová Jarmila, Topolová 4, Olomouc 
JUDr. Šimoníková Alena, Topolová 4, Olomouc 
Šnobl Slavomír, Topolová 4, Olomouc 
Šotolová Blanka, Topolová 4, Olomouc 
Veselý Jiří a Lenka, Topolová 4, Olomouc 
Veselý Josef, Topolová 4, Olomouc 
Vrba Tomáš, Topolová 4, Olomouc 
Vyroubalová Hana, Topolová 4, Olomouc 
Zapletal Viktor, Topolová 4, Olomouc 
Žílová Lenka a Zdeněk, Topolová 4, Olomouc 
Štěpaníková Lenka, Černá cesta 27, Olomouc 
Janků Miloslav, P.Přichystala 70, Olomouc 
Bernatík Mojmír, Topolová 2, Olomouc 
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Karlach Radim, Topolová 2, Olomouc 
Rellová Svatoslava, Topolová 2, Olomouc 
Bezecný Marek, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4a, b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
Endlicher Kamil, Topolová 4, Olomouc 
Řepová Marie, 8. Května 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b)     
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
a) Milan a Renáta Ištokovi, Černá cesta 25, Olomouc, vel. 1+1 
b) Hana a Bohumil Stratilovi, Skupova 9, Olomouc, vel. 3+1    
c) Bc. Martin Bodnar, Dolní náměstí 7, Olomouc, vel. 2+1   
dle důvodové zprávy bod 6  
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Edita Funková, Pavelčákova 18, Olomouc 
Petr Zatloukal, Černá cesta 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 
 
5. s poskytnutím bytu vel. 2+1 pí Jarmile Šaichové, bytem Masarykova 3, Olomouc a dalším 
postupem dle důvodové zprávy, bod 8. 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 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.9 v DPS na ul.Příčná 8, s paní Marií Grigarovou, bytem 
Olomouc, Pionýrská 26 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.53 v DPS na ul.Přichystalova 68, s panem Jánem 
Lackem, bytem Olomouc, Pekařská 20 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č.9 na ul.Handkeho 1, s paní Jarmilou 
Rašťákovou, bytem Olomouc, Dolní náměstí 46 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
6 Výstavba Balbínova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 8 

2. Ukládá 
dopracovat záměr dle diskuse a výsledek předložit RMO 
T: prosinec 2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 I.P.Pavlova – Jalta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. Doporu čuje 
představenstvu SNO, a.s. nejprve realizovat pronájem nebytových prostor a informovat 
odbor správy a odbor ochrany o zveřejnění pronájmu 
T: 22.10.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Zastupování Statutárního m ěsta Olomouce v dražb ě - 

upřesnění usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. Souhlasí 
s nabytím nemovitostí za vyvolávací cenu: 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1469 
pozemek parc.č.st.1469, zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2  
rozestavěná budova na pozemku parc. č.st.1470 
pozemek parc.č.st.1470, zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1471 
pozemek parc. č.st.1471, zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1472/1 
pozemek parc.č.st.1472/1,zast.plocha a nádvoří, o výměře 137 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1472/2 
pozemek parc.č.st 1472/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1473 
pozemek parc.č.st.1473.zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1474 
pozemek parc.č.st.1474,zast.plocha a nádvoří, o výměře 176 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1475 
pozemek parc.č.st.1475,zast.plocha a nádvoří, o výměře 175m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1476 
pozemek parc.č.st.1476, zast.plocha a nádvoří, o výměře 176m2  
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nabytí nemovitostí za vyvolávací cenu  5,9 mil.Kč  
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení věcného břemene  práva chůze a jízdy přes pozemek parc.č. st. 501/3 zast.pl. v k.ú. 
Olomouc ve prospěch nemovitosti na pozemku parc.č.st. 501/4 zast.pl. v k.ú. Olomouc-
město dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Evy Henarové ve věci snížení kupní ceny za NP - vinárna Labužník v domě 
Dukelská 3 a trvat na původní kupní ceně     284 980,-Kč, z toho NP 251 349,-Kč , pozemek 
33 631 ,-Kč dle důvodové zprávy bod 2 str.1,2  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP v domě Karolíny Světlé 10  paní Leoně Žárské za kupní cenu ve výši 132 830,-Kč, 
z toho NP 101 450,-Kč, pozemek 31 380,-Kč dle důvodové zprávy bod 3 str.2 
 
4. Schvaluje 
udělení souhlasu s umístěním technologie tepelného zdroje a uzavření smlouvy budoucí      
o dodávce tepelné energie OPS č. A1 dle důvodové zprávy bod 5 str. 3 
 
5. Schvaluje 
rozšíření a přechod nájemních smluv dle důvodové zprávy bod 6 str. 3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem ostatních spoluvlastníků domu Stiborova 17,19,21 o  odprodej předmětných NP    
v domě a to Rudolfu Pochylému, manželům Anně a Milanu Fetiačovým, manželům  Jiřímu  a 
Heleně Krampolovým , manželům  Marii a Františku  Piňďákovým ,  dle důvodové zprávy 
bod 7 str.3,4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu tř. Svornosti 18 za kupní ceny  dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy bod 8 str.4 
 
8. Schvaluje 
žádosti o prodloužení termínu podpisu  kupních smluv dle důvodové zprávy  bod 9 str.4 
 
9. Schvaluje 
uznání faktur dle upravené  důvodové zprávy bod 10 str.4,5 
 
10. Schvaluje 
uznání faktury spoluvlastníků domu Radova 4 v Olomouci ve výši 4 932,-Kč dle důvodové 
zprávy bod 11 str.5 
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11. Schvaluje 
vrácení a převod II. poloviny kupní ceny za bytové jednotky na fond oprav spoluvlastníků 
domů  dle důvodové zprávy bod 12 str.5 
 
12. Schvaluje 
proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové zprávy 
bod 13 str.6 
 
13. Schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 14 str.6 
 
14. Schvaluje 
úhradu finančních nákladů za podíly na společných částech domu za bytovou jednotku         
v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 15 str.6  
 
15. Schvaluje 
vrácení přeplatků a II. poloviny kupní ceny za bytové jednotky v domě Roosevltova 113        
v Olomouci dle důvodové zprávy bod 16 str.6,7 
 
16. Vyhovuje žádosti 
paní Jitky Sasákové a schvaluje prominutí úhrady finančního podílu ve výši 13 229,-.Kč dle 
důvodové  zprávy bod 18 str. 7,8 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
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 - část A upravené důvodové zprávy 
 
3. Ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
- část A upravené důvodové zprávy 
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 m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných ukazatelů - část B důvodové zprávy 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 HCO - žádost o zvýšení p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. Ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
12 Komise pro MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
Statut komise pro MDO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. Schvaluje 
Jednací řád komise pro MDO dle upravené důvodové zprávy 
 
4. Jmenuje 
členy komise MDO dle upravené důvodové zprávy 
 
5. Jmenuje 
předsedu komise MDO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
13 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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14 Projekt Bezbariérová Olomouc - Pravidla pro poskyt ování 
příspěvků z rozpo čtu Statutárního m ěsta Olomouce - rozší ření 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
rozšířená Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
15 Okresní knihovna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
přechod příspěvkové organizace  Okresní knihovny v Olomouci na Statutární město 
Olomouc od 1.1.2003 dle zákona 290/2002 Sb. dle důvodové zprávy 
 
3. Ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi předložit RMO materiál dopracovaný dle diskuse  
T: 22.10.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
16 Drobné akce – úpravy komunikací r. 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Souhlasí 
- s realizací akce Radíkovská, Svatý Kopeček- chodník dle bodu A.2.b) důvodové zprávy 
(drobné akce) 
- s realizací akce Čechovy sady, Krapkova - úprava poloměru oblouku stezky dle bodu B.2.a) 
důvodové zprávy (cyklostezky) 
 
3. Ukládá 
odboru investic zajistit realizaci těchto akcí v roce 2002 
T: Listopad 2002 
O: Vedoucí odboru investic 
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4. Ukládá 
prověřit alternativní trasy chodníku na Horním Lánu 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí odboru investic 
 
5. Ukládá 
prověřit rozpočtovou změnu za účelem realizace chodníku Keplerova ul. a o výsledku 
informovat RMO 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Rekonstrukce t ř. Míru - financování variant  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Souhlasí 
s předběžným návrhem financování akce dle varianty č. 3 bodu C důvodové zprávy 
 
3. Ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy o spolufinancování akce 
T: 22.10.2002 
O: Vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Máchalova – rekonstrukce komunikace a inženýrských  sítí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Ukládá 
odboru investic zahájit výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce 
ul. Máchalovy včetně inženýrských sítí s provedením úhrady za dokončené dílo v roce 2003 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí odboru investic 
 
3. Ukládá 
odboru investic zařadit částku ve výši 150.000,-- Kč do návrhu investičního plánu pro rok 
2003 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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19 Rozšíření IDOS - linka 709  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Nesouhlasí 
se zařazením linky 890 709 do IDOS k 15.12. 2002 
 
3. Ukládá 
informovat obce Hněvotín, Lutín a Slatinice o přijatém usnesení 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Dopravní obslužnost OC Haná  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
prodloužení linky č. 21 na zastávku Centrum Haná 
 
3. Ukládá 
podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě s DPMO, a.s. 
T: 8.10.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. Ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě s Jednotou České Budějovice (supermarket Terno) 
T: 8.10.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. Stanovila 
sazbu 28,40 Kč/vzkm za úhradu výkonů dopravní obslužnosti obchodními centry s účinností 
od 1.1.2003 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Vodní tok Nemilanka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
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2. Ukládá 
podat cestou vodohospodářského orgánu žádost  k rozkladové komisi Ministerstva 
zemědělství ČR ke stanovení povinnosti správce a majitele  části toku Nemilanka 
T: 8.10.2002 
O: Vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. Ukládá 
odboru ochrany informovat Radu města Olomouce o účinnosti opatření provedených v roce 
2002 a upřesnit postup realizace technických opatření na další období  
T: Prosinec 2002 
O: Vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Hasičská zbrojnice Chomoutov - studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Ukládá 
předsedům poslaneckých klubů předložit připomínky k materiálu 
T: 8.10.2002 
O: Poslanecké kluby 
 
3. Ukládá 
předložit záměr do RMO 
T: 22.10.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Bojová zástava 75. zvz  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu odboru ochrany na rok 2003 částku dle varianty II. ve výši   
Kč 40.000,-- 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
3. Pověřuje 
odbor ochrany jednáním s 75. zvz ve věci pořízení bojové zástavy dle postupu uvedeného v 
bodě 3 důvodové zprávy 
T: březen 2003 
O: vedoucí odboru ochrany 
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4. Pověřuje 
primátora projednat s hejtmanem Olomouckého kraje společný postup při pořízení bojové 
zástavy 
 
5. Pověřuje 
odbor ochrany ve spolupráci s ekonomickým odborem přípravou darovací smlouvy 
respektive smlouvy o sdružení finančních prostředků k bojové zástavě 75. zvz 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
24 Zpráva o činnosti skupiny prevence kriminality M ěstské policie 

Olomouc za školní rok 2001/2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Hygienické p ředpisy ve školách a školských za řízeních  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. Souhlasí 
se zařazením částky na rekonstrukci ŠJ ( dále školní jídelna ) při ZŠ Holečkova, ŠJ při  ZŠ 
Svornosti, ŠJ Rumunská při ZŠ Helsinská, ŠJ při MŠ Nedvědova  do rozpočtu statutárního 
města Olomouce na rok 2003 
 
3. Ukládá 
nárokovat  částku dle bodu 2 usnesení  do rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 
2003 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. Ukládá 
informovat Krajskou hygienickou stanici Olomouc o přijatém usnesení 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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26 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 doplněné  přílohy č. 5 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upraveného „přehledu žádostí“ 
 
3. Promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli 
-  Hotel Lafayette, 1 ks přenosná, žádost č. 224 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 Evropská asociace historických m ěst a region ů - členství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Souhlasí 
s členstvím v Evropské asociaci historických měst a regionů 
 
3. Doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit členství Statutárního města Olomouce v Evropské 
asociaci historických měst a regionů 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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29 Příspěvky v oblasti kultury - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Žádost o p říspěvek - Arcidiecézní charita Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. Schvaluje 
zařazení částky dle upravené  důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků na 
rozpočet města Olomouce 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
31 Volný čas 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 
uzavřít Dohodu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
32 Prezentace m ěsta v oblasti CR - r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. Souhlasí 
s účastí města Olomouce na prezentacích dle upravené důvodové zprávy 
 
3. Ukládá 
zajišťovat realizaci schválených prezentací města Olomouce a marketingové průzkumy trhu 
T: březen 2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
33 Zpráva o rozší ření městského kamerového systému - Horní 

náměstí – Arionova kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Visegrádský festival  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. Souhlasí 
s vykrytím částky 50 000,- Kč z rozpočtové rezervy  statutárního města Olomouce a úhradou 
nákladů  spojených s realizací koncertu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. Ukládá 
zajistit propagaci akce 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
35 MDO - odměny z FKSP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. Souhlasí 
s vyplacením odměn z FKSP dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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36 Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. Vyhlašuje 
konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ Mozartova dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 
 
3. Ukládá 
ihned zveřejnit vyhlášení konkurzu 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
37 Různé – otev řený dopis  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci o otevřeném dopise od zástupců volebních stran dle důvodové zprávy 
 
2. Ukládá 
projednat obsah dopisu na jednání redakční rady Radničních listů 
T: 8.10.2002 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
 
     
 

 

 

 

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


