
 
USNESENÍ 

 

z 95. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8.10.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 8.10.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 978/1 zahrada o výměře 270 m2    
v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci paní Miladě Madejové dle důvodové zprávy 
bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu  pozemků parc.č. 178/2 orná půda o výměře 220 319 m2, 
parc.č. 178/4 louka o výměře 669 m2, parc.č. 506/1 orná půda o výměře 493.314 m2 a 
parc.č. 506/6 orná půda o výměře 158278, vše v  k. ú. Unčovice předem určenému zájemci  
panu Jiřímu Kolaříkovi ml. na dobu určitou do 30. 9. 2003 dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části vyhlídkové věže v areálu ZOO Svatý Kopeček na 
parc. č. 631 v k. ú. Svatý Kopeček předem určenému zájemci společnosti Com Ware       
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Wolkerova č. 44 předem určenému zájemci panu 
Janu Turečkovi za podmínky, že pan Ruček nebude po statutárním městu Olomouc 
požadovat  finanční vyrovnání dle důvodové zprávy bod I. 5)       
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu skladu o velikosti 29,03 m2, Sušilovo nám. 1 předem 
určenému zájemci panu Svatopluku Svobodovi dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1122/4, o výměře 21 m2 v k.ú. 
Hodolany  předem určenému zájemci panu Aloisi Outratovi dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1122/6, o výměře 20 m2 v k.ú. 
Hodolany předem určenému zájemci paní Marii Hradecké dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1122/1, o výměře 24 m2 v k.ú. 
Hodolany předem určenému zájemci panu Jaroslavu Burešovi dle důvodové zprávy bod I. 9)  
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9. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 629/1 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Miloslavu Kargerovi  dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 875 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú. 
Povel panu Jindřichu Kolovratníkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
12. úplatný pronájem pozemku parc. č. 735/20 orná půda o výměře 340 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Isabele a Radimu Pospíšilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 575/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín 
manželům Miroslavu a Petře Bajorkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl.  o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc paní Thi Bich Lien Ngo, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 
8 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc panu Duc Hung Nguyen, části pozemku   
parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc Bulharskému 
kulturně osvětovému klubu, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti VINADONA, spol. s r.o., části pozemku      
parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Janu 
Müllerovi, části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc panu Janu Přidalovi za podmínek dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
15. úplatný pronájem části střechy a části půdy na objektu  občanské vybavenosti č. p. 65 na 
parc. č. st. 110/2 o výměře 6697 m2, vše v k. ú. Řepčín společnosti Český Mobil, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
16. úplatný pronájem NP - Vrchlického - garáž ve dvougaráži č. 12 -12 m2 panu Antonínu 
Kočímu dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice 
manželům Miloslavu a Mgr. Jitce Zdráhalovým a panu MUDr. Miloslavu Zdráhalovi dle 
důvodové zprávy bod III. 2)   
 
18. výpůjčku části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 125 m2 v k.ú. Bělidla paní Ludmile 
Fuksové a panu Tomáši Navrátilovi dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 1 500 m2 v k.ú. Nový 
Svět panu Antonínu Mračkovi dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti MSG MORAVIA s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 st. pl.  
o výměře 15 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
2. paní Ludmily Fuksové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře  
100 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
3. pana Jaroslava Seidla o přidělení míst pro stánkový prodej - lokalita ul. 28. října - prodej 
suvenýrů a dárkových předmětů, lokalita ul. Jeremenkova – prodej suvenýrů a dárkových 
předmětů dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
4. manželů Mgr. Vladimíra a Mgr. Vlasty Šrekových o úplatný pronájem NP - Tererovo    
nám. č. 4 - bývalá prodejna potravin - 1258,32 m2 dle důvodové zprávy bod I. 4)  
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3. souhlasí 
1. u vestavby v pasáži na části pozemku parcely 377/2 o výměře 38 m2 s termínem zápočtu 
bezplatného nájmu podle klíče propočtu (vynaložené prostředky na vestavbu max. 
2.000.0000,- Kč děleno 1.500,- Kč/m2/rok krát užitná plocha vestavby) od 1.9.2002 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
2. s podnájmem na část NP Palackého 8  o rozloze 33 m2 pro Ivetu Žouželkovou za 
podmínek  stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 1.6.2002 dle důvodové zprávy       
bod II. B) 4)  
 
3. se stavebními úpravami v NP Kateřinská 4, prodejna květin, 56 m2 spočívající ve výměně  
dřevěného rámu výlohy včetně skla v celkové výši 62 265,- Kč s tím, že po doložení a 
odsouhlasení faktur bude investovaná částka  odečtena z nájemného dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5)    
 
4. s odpočtem vložených investic ve výši 276 036,- Kč z nájemného v NP – Horní náměstí 5, 
kavárna, 171,66 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
  
5. se zhodnocením vložených investic v délce nájmu v NP – Horní náměstí 5, kavárna, 
171,66 m2 na dobu určitou 3 let od 1. 8. 2002 dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
4. nesouhlasí 
se zveřejněním úplatného pronájmu, případně  odprodeje objektu Tererovo nám. 4 dle 
důvodové zprávy bod I. 4)    
 
5. revokuje 
usnesení ze dne RMO ze dne 26.2.2002 ve věci možnosti odpočtu vložených investic           
z nájemného - Horní náměstí 5, kavárna, 171,66 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telefonního kabelu PPFLE 10 
XN 0,4 v chodníku na pozemcích parc. č. 116/40 o výměře 4 649 m2,  parc. č. 116/42 o 
výměře 4 377 m2 a parc. č. 116/44 o výměře 845 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město  
ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo provedení výkopu a překládky zemních 
telefonních kabelů a postavení rozvodného sloupku SIS 2 na pozemku parc. č. 555/7 ost. pl. 
o výměře 3 832 m2  v k. ú. Nové Sady ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle 
důvodové zprávy bod III. 3)  
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 180/25 zast. pl. o výměře 616 m2 v k. ú. Hodolany    
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Junáku - svazu skautů a skautek 
ČR, okres Olomouc za podmínky zřízení předkupního práva za 1,- Kč ve prospěch 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 45/12 orná půda o 
výměře 1 500 m2 v k.ú. Nový Svět s panem Antonínem Mračkem při kupní ceně ve výši  
500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 7)    
 
5. odprodej pozemků parc. č. 140/5 orná půda o výměře 2 850 m2 a 478/3 ost. pl. o výměře 
675 m2 v k. ú. Hodolany společnosti ČSAD Ostrava , a.s. za kupní cenu ve výši 4. 990 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)   
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Isabely a Radima Pospíšilových o odprodej pozemku parc. č. 735/20 
orná půda o výměře 340 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 4)    
 
2. žádosti manželů Miloslava a Mgr. Jitky Zdráhalových a pana MUDr. Miloslava Zdráhala    
o odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice dle důvodové 
zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti paní Ludmily Fuksové o odprodej části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře   
100 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
4. žádosti pana Tomáše Navrátila o odprodej části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 
125 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
5. žádosti pana Tomáše Navrátila o směnu části pozemku parc. č. (59) o výměře 200 m2      
v k. ú. Hodolany ve vlastnictví pana Tomáše Navrátila za část pozemku parc. č. 6/1 ost. pl.   
o výměře 125 m2 v k. ú. Bělidla ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 4)   
 
6. žádosti manželů Pavla a Lýdie Müllerových o odprodej částí pozemků parc. č. 420/1 
zahrada a parc. č. 420/9 orná půda o celkové výměře 140 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové 
zprávy bod III. 5)     
 
7. žádosti Junáka - svazu skautů a skautek ČR, okres Olomouc o bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 841/14 ost. pl. o výměře 1 376 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy 
bod III. 6)  
 
8. žádosti manželů Miloslava a Jany Piknových o výkup pozemku parc. č. 1081/3 orná půda 
o výměře 3 120 m2 v k. ú. Slavonín z jejich vlastnictví do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši  1.080.590,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
9. žádosti paní Ludmily Dobrovské a paní Vlasty Mlčochové o výkup pozemku parc. č. 
1081/4 orná půda o výměře 2 580 m2 v k. ú. Slavonín z jejich vlastnictví  do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 886.520,- Kč dle důvodové zprávy     
bod III. 8)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis seznamu 4. 1. bod 53 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej pozemku parc. č. 2/82 pastvina o výměře 74 m2 v k. ú. Neředín manželům 
Ing. Radoslavu a Mgr. Věře Chytrým a schválit kupní cenu ve výši 23. 628,- Kč, tj.               
59 070,- Kč x koef. 0,4 dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Strouhal Břetislav a Alena, Tř. Svornosti 1, Olomouc 
Mencler Zdeněk a Jana, Kosinova 2, Olomouc 
Kiš Josef a Petra, Černá cesta 18, Olomouc 
Troják Karel a Martina, Černá cesta 25, Olomouc 
Hořák Bohumil a Anastázie, Černá cesta 1, Olomouc 
Čtvrtlík Radek a Zuzana, Černá cesta 3, Olomouc 
Synková Elena, Černá cesta 5, Olomouc 
Dle důvodové zprávy bod 1a, b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
Frohlichová Dagmar, Rooseveltova 109, Olomouc 
Dle důvodové zprávy bod 2     
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
a) Hana Týřlová, Wolkerova 44, Olomouc, vel. 0+1 
b) Petr Michalík, Černá cesta 29, Olomouc, vel. 2+1    
c) Vlastimila a Gejza Porčogošovi, Přichystalova 8, Olomouc, vel. 1+1 
d) Marta a Miroslav Porčogošovi, Přichystalova 70, Olomouc, vel. 0+2 
e) Jindřiška Benešová, Přichystalova 70, Olomouc, vel. 0+2 
f) Jana a Miroslav Mižikárovi, Přichystalova 8, Olomouc, vel. 2+1 
g) Věra Nesvadbová, Černá cesta 19, Olomouc, vel. 1+1 
h) Olga Koutná, Rožňavská 8, Olomouc, vel. 2+1   
dle důvodové zprávy bod 3  
 
4. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu:   
Naděžda Nováková, Dolní náměstí 30, Olomouc 
Libor Žák, Černá cesta 19, Olomouc 
Dle důvodové zprávy bod 4  
 
5.  s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Libuše Psotová, K.Farského 29, Olomouc 
Josef Křížan, Praskova 5, Olomouc 
Jan Válek, Družební 13, Olomouc 
Jindra Hunková, Zikova 9, Olomouc 
Jiřina Gromesová, Lazecká 67, Olomouc 
Dle důvodové zprávy bod 5  
 
6. s uzavřením nájemní smlouvy na byt Vojanova 26, Olomouc s fy Commodity Trading, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod 6 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Nájem byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.52 v DPS na ul.Přichystalova 68, s Miroslavem a 
Jaroslavou Bláhovými, bytem Olomouc, Komenského 22 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.3 v DPS Politických vězňů 4, s paní Vlastou 
Vysloužilovou, bytem Olomouc, Slovenská 8 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č.23 v DPS Přichystalova 66, s Adolfem a Josefou 
Koutnými, bytem Olomouc, Dolní náměstí 20 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
5 Nájmy byt ů - poskytnutí bytu mimo po řadník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
poskytnutí bytu mimo pořadník paní Anně Sklenářové, bytem Slatinice 341 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
6 Výstavba Balbínova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
postup při výstavbě dle upravené důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
dopracovat dopravní řešení v dané lokalitě 
T: prosinec 2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit schválení financování na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: prosinec 2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
proplacení faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
převody finančních podílů dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
3. schvaluje 
rozšíření nájemních smluv dle důvodové zprávy bod 3 str. 3 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy 
 
3. 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 
 
 
9 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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10 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 upravené důvodové zprávy v souladu  s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
11 Rekonstrukce školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit projekční práce na rekonstrukce školních jídelen dle důvodové zprávy 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Finanční příspěvek Sdružení hasi čů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 5.000,-- dle návrhu dohody 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jana Látala k podpisu dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
T: 22.10.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
 



 9 

13 Rekonstrukce objektu Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup včetně zásad pro přestavbu dle bodu IV. upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit dopracování studie dle bodu IV. upravené důvodové zprávy 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
zahájit přípravu realizace postupné rekonstrukce objektu Hynaisova 10 dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Honební pozemky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
vstoupit do honebních společenstev Březová, Nový Dvůr a Rampach a jmenovat své 
zástupce v orgánech těchto honebních společenstev: 
a) v honebních společenstvech Březová a Rampach ředitele Správy lesů města Olomouce, 
b) v honebním společenstvu Nový Dvůr vedoucího obchodního oddělení majetkoprávního 
odboru 
 
3. pověřuje 
ředitele Správy lesů města Olomouce 
- pokračovat v hájení zájmů Statutárního města Olomouce v přípravném výboru honebního 
společenstva Březová 
- jednat jménem statutárního města Olomouc při jednání s vlastníky dotčených honebních  
pozemků a s přípravnými výbory honebních společenstev 
- uzavírat jménem statutárního města Olomouce dohody o přičlenění honebních pozemků v 
majetku Statutárního města Olomouce do dotčených společenstevních a vlastních honiteb 
- podepisovat jménem Statutárního města Olomouce zápisy o odsouhlasení popisu 
honebních hranic 
- podepsat jménem Statutárního města Olomouce dohodu s panem Staroštíkem o zajištění 
sjednaných podmínek pro vstup Statutárního města Olomouce   do honebního společenstva 
Rampach 
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- připravit podklady pro vstup Statutárního města Olomouce do honebních společenstev 
Březová a Rampach a po odsouhlasení vstupu ZMO podat   návrh na vytvoření 
společenstevní honitby Březová 
T: prosinec 2002 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
4. pověřuje 
vedoucího obchodního oddělení majetkoprávního odboru Ing. B. Ostrého 
- připravit podklady pro vstup Statutárního města Olomouc do honebního společenstva Nový 
Dvůr  
T: prosinec 2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Plakátování a sloupy VO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit naplnění postupu dle důvodové zprávy 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3 
T: 22.10.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zajistit právní posouzení problematiky dle bodu 1 důvodové zprávy a předložit RMO  
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
16 Dodatek č. 4 s TSMO + novela parkovacího řádu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci dle upravené přílohy č. 1 dle upravené důvodové zprávy včetně ceníku 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky 20 000,- Kč do seznamu nekrytých požadavků na rozpočet Statutárního 
města Olomouce 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě dle upravené důvodové zprávy 
T: 22.10.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. schvaluje 
úpravu Parkovacího řádu dle bodu 2 upravené důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s vykrytím částky 20.000,- Kč z rezervy rozpočtu města Olomouce 
 
7. pověřuje 
věcně příslušného náměstka primátora schvalováním úprav parkovacího řádu od 1.1.2003 
s výjimkou ceníku za parkování  
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Drobné akce – úpravy komunikací 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit realizaci chodníku v  Keplerové ul. a  cyklostezky  - Propojení ul. Tolstého a U 
Botanické zahrady 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
zařadit akci Horní Lán - chodník do návrhu  plánu investic  roku 2003 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. schvaluje 
zadání akcí dle bodu 2  usnesení zhotovitelům dle § 49b zákona č. 199/94 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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18 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
19 IDOS - návrh zm ěn JŘ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy změn JŘ od 15.12.2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s budoucí změnou trasy autobusové linky č. 22 dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrhy dopravní obslužnosti obchodních center 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Plán akcí hrazených z nájemného SMV a.s.  - 2002, 2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu plánu SMV, a.s. na rok 2002 dle přílohy č. 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
projednat návrh plánu investic hrazených z nájemného SMV a.s. na rok 2003 na nejbližším 
jednání KOR a upravený materiál zařadit do návrhu plánu  investic na rok 2003 
T: 22.10.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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21 ISPA - studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořízení  „územně-archeologické  studie“ dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit zahájení  prací na „územně-archeologické studii“ v roce 2002 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zařadit do návrhu plánu investic na rok 2003 částku ve výši 55.000 Kč na úhradu „územně-
archeologickou studii“ 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Vyhlášení konkurz ů na obsazení míst ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zástupce obce do konkurzní komise na obsazení místa ředitele Základní školy Olomouc, 
Mozartova 48 dle důvodové zprávy 
 
3. vyhlašuje 
konkurzy na obsazení míst ředitelů škol dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned zveřejnit vyhlášení konkurzů  
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. schvaluje 
kompetence pro zajišťování konkurzů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
 
 
 



 14

23 Rozpracování usnesení 25. zasedání ZMO, konaného d ne 
26.9.2002 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 5, části 2 usnesení ZMO z 26.9.2002-Schvalování rozpočtových změn: 
-předkládat ke schválení ZMO jednotlivé rozpočtové změny přesahující výši 5 mil. Kč u jedné 
položky, kromě přijatých účelových dotací a příspěvků 
T: trvale 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
2. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 26.9.2002 - Poskytnutí půjčky FK Holice: 
-zařadit částku 1.600.000,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet statutárního 
města Olomouce 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
k bodu 11, části 4 usnesení ZMO z 26.9.2002 - Poskytnutí půjčky FK Holice: 
-po vytvoření zdroje uzavřít Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě 
T: 22.10.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 26.9.2002 - Návrh Zadání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, 
Hodolany - areál ČSAD: 
- ihned pokračovat v pořizování změny č. X ÚPnSÚ Olomouc 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 26.9.2002 - Návrh zadání změny č. VIII ÚPnSÚ 
Olomouc - sporné lokality: 
- pokračovat v pořizování změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 4.b Radíkov - střed, 
plocha pro sport a rekreaci dle schváleného zadání 
T: březen 2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 26.9.2002 - Tržnice - návrh dalšího využití: 
-zahájit veřejnou diskusi o využití lokality 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k bodu 16, části 4 usnesení ZMO z 26.9.2002 - Tržnice - návrh dalšího využití: 
-předložit k projednání ZMO výsledky veřejné diskuse 
T: leden 2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 



 15

8. ukládá 
k bodu 20, části 3 usnesení ZMO z 26.9.2002 -20 Svazek obcí „Vodovod Pomoraví“ – 
změna stanov: 
-zástupcům města Olomouce ve svazku obcí Vodovod Pomoraví prosazovat úpravu stanov 
dle bodu 2 usnesení 
T: trvale 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
24 Žádost neziskových organizací ROSKA a Charita Olom ouc o 

změnu účelu využití poskytnutého finan čního p říspěvku z 
rozpo čtu města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti organizace ROSKA Olomouc o změnu účelu využití poskytnutého finančního 
příspěvku z rozpočtu města ve smyslu bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. vyhovuje 
žádosti Charity Olomouc o změnu účelu využití poskytnutého finančního příspěvku 
z rozpočtu města ve smyslu bodu 2. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 22.10.2002  
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
25 Program prevence kriminality - pov ěření SK Sigma 

Olomouc,a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pověření SK Sigma Olomouc a.s. k výběru dodavatele pro realizaci joysticku v rámci projektu 
„Pozitivní diváctví a bezpečný stadion“ a k uzavření předmětné smlouvy 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4.6.2002, bod 14,č.5 
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4. ukládá 
manažeru prevence kriminality zrealizovat poskytnuté finanční prostředky ze státního 
rozpočtu s realizátory dílčích projektů programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 
2002 v souladu s novelizovanými zásadami - „Zásady pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu obcím na výdaje realizované v rámci Strategie prevence kriminality na místní úrovni 
v roce 2002“ 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
26 Žádost o finan ční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvek dle varianty 3 důvodové zprávy ve výši 20.000,- Kč 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
uzavřít Dohodu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
27 Žádosti o poskytnutí p říspěvků z rozpo čtu Statutárního m ěsta 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky ve výši 27,8 tis.Kč do souboru nekrytých požadavků na rozpočet 
Statutárního města Olomouce dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky ve výši 90 tis.Kč do souboru nekrytých požadavků na rozpočet 
Statutárního města Olomouce dle bodu 2. důvodové zprávy 
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4. neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku na obyvatele Domova důchodců v Kostelci na Hané dle 
bodu 3. důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
28 Žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů-Radni ční 

listy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením a vykrytím částky 490 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků  rozpočtu města 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
29 Městské lázn ě - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
30 TSMO, a. s. - prominutí poplatku za užívání ve řejného 

prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí vyměřeného poplatku za užívání veřejného prostranství dle důvodové zprávy 
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3. Ukládá 
odboru dopravy zajistit zrušení vyhrazených parkovacích míst dle bodu 1 důvodové zprávy 
T: prosinec 2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Různé - Technické služby m ěsta Olomouce,a.s. - mezinárodní 

normy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zavedení mezinárodní normy ČSN EN ISO 14 001 a 9001 v Technických službách města 
Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
32 Různé - zábor ve řejného prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. Ukládá 
odboru dopravy ihned vydávat souhlas se záborem veřejného prostranství pouze po dohodě 
s a.s. Flora v případě záboru veřejného prostranství v blízkosti výstavních prostor a.s. Flora 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
2. Ukládá 
ihned projednat s a.s. Flora a případně revokovat svá stanoviska vydaná od 1.1.2002, 
týkající se lokalit v blízkosti výstavních prostor a.s. Flora 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


