
 
USNESENÍ 

 

z 96. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22.10.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu 22.10.2002 
- s termínem plnění čtvrtletně 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 28 část 3 usnesení RMO ze dne 4.6.2002, týkající se zajištění požární ochrany při 
hromadných akcích 
 
4. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 4 část 8 ze dne 18.12.2001, týkající se majetkoprávních záležitostí 
- bod 14 část 5 ze dne 4.6.2002, týkající se Programu prevence kriminality pro rok 2002 
- bod 28 část 2 ze dne 25.4.2000 (čtvrtletní úkol), týkající se rozpracovanosti investičních 
akcí roku 2000 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP - 8. května  č. 3 -  151,25 m2 předem určenému 
zájemci US - DEU dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1122/8, o výměře 23 m2 v k.ú. 
Hodolany  předem určenému zájemci manželům Továrkovým dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1122/3, o výměře 24 m2 v k.ú. 
Hodolany  předem určenému zájemci Jaroslavu Kleinerovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc.č.187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k.ú. Lazce 
paní Zuzaně Fojtové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 792/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nová 
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Ulice panu Liboru Zaťkovi za podmínky zákazu prodeje alkoholických nápojů dle důvodové 
zprávy bod II. A) 4)  
 
6. výběr nájemce části pozemku parc. č. 624/2 ost. pl. o výměře 8 m2, resp. 10 m2 v k.ú. 
Hodolany mezi společností TABÁK PROFIT s. r. o.  a panem Zdeňkem Johnem  formou 
obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 500,- Kč/m2         
za podmínky zákazu prodeje alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1721/47 orná půda o výměře 97 m2 v k. ú. Holice   
manželům Anně a Zdeňku  Kroutilovým dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
8. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1721/48 orná půda o výměře 98 m2 v k. ú. Holice  
manželům Nataši a Vladimíru Očenáškovým dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
9. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1721/49 orná půda o výměře 106 m2 manželům 
Marcele a Josefu Hankeovým dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
10. kupní  smlouvu s panem Ivanem Dronem  s odkládacími podmínkami dle                         
§ 36 občanského zákoníku dle upravené  důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
11. uzavření dodatku č.11 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. 14)  
 
12. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614002/98, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle upravené 
důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
13. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614003/98, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle upravené 
důvodové zprávy bod IV. 16)   
 
14. uzavření smlouvy o nájmu plynárenských zařízení mezi statutárním  městem Olomouc a 
Severomoravskou plynárenskou, a.s., Ostrava dle důvodové  zprávy bod IV. 19)  
 
15. snížení nájemného za užívání pozemku pod stavbou garáže ve vlastnictví nájemce a za 
užívání pozemku pro umístění drobných staveb na částku 15,- Kč/m2/rok pro Josefa 
Mlčocha—parc.č. 413 k.ú. Holice, Antonína Bilíka, Rostislava Calábka, Stanislava Calábka, 
Jarmilu Novákovou - všichni parc.č. 31/12 k.ú. Klášterní Hradisko, Ing.Jiřího Hájka, Ing.Aleše 
Jurečku, Evu Pavlíčkovou, Tomáše Pečivu, Ing.Jiřího Skopalíka, Ing.Ladislava Špacíra - 
všichni parc.č. 31/10 k.ú. Klášterní Hradisko, Františka Prečana - parc.č. 1202/4 k.ú. Nová 
Ulice, Ing.Ladislava Kalába - parc.č. 307/1 k.ú. Olomouc - město, Pavla Dostalíka -      
parc.č. 581/1 k.ú. Slavonín, Ludmilu Stoličkovou - parc.č. 392 k.ú. Holice, Jaroslava 
Štěpánka - parc.č. 181/7 k.ú. Chválkovice, Ivanu Patschovou - parc.č. 360 k.ú. Lošov dle 
důvodové zprávy bod IV. 20)  
 
16.zveřejnění úplatného pronájmu NP - Gymnázium Čajkovského - 21,24 m2 - občerstvení, 
bufet předem určenému nájemci panu Janu Mojdlovi dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
17. zveřejnění převodu části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú. Nová 
Ulice předem určenému zájemci Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci dle 
důvodové zprávy bod I. 6)     
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2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ondřeje Součka o úplatný pronájem části pozemku parc.č.401/6 ostatní plocha        
o výměře 21 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
2. Nadačního fondu MICHAEL a občanského sdružení Waldorfská iniciativa o snížení 
nájemného v NP  - Žerotínovo náměstí č. 3 - 70 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
3. společnosti AMIKO trading s. r. o. o. přidělení místa pro stánkový prodej - lokalita            
ul. Jeremenkova - prodej uzenin a vařené kukuřice dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
4. manželů Ing. Jana a MUDr. Marie Terrichových  o revokaci části  usnesení RMO ze dne 
10. 9. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 6) ve věci nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty 
odprodeje nemovitosti dle důvodové zprávy bod IV. 10)    
 
5. paní Hany Kalábové o revokaci usnesení RMO ze dne 10. 9. 2002  čísl. spis seznamu      
2 bod II. B) 6 ve věci nevyhovění žádosti  paní Hany Kalábové o úplatný pronájem NP - 
Žerotínovo nám. č. 3 - 39,38 m2- 1NP +2 NP dle důvodové zprávy bod IV. 11)   
 
6. společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o   uzavření podnájemní smlouvy 
mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a společností SELECT SYSTEM, s.r.o., 
dle  upravené důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 13)   
 
3. souhlasí 
1. s podnájmem v NP Jilemnického 29 pro Michala Kvapila za podmínek  stanovených v 
podnájemní smlouvě doručené dne 3.9.2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
2. se snížením  nájemného o 20% od 1.8.2002 do dokončení oprav fasády domu  v NP 
Masarykova 3, prodejna textilu, kanceláří a restaurace 758 m2 dle důvodové zprávy         
bod II. B) 4)   
 
3. s odpočtem vložených investic ve výši 1.113.000,- Kč z nájemného a se zhodnocením      
v délce nájmu na dobu určitou 6 let v NP Riegrova 33, prodejna knih 186,32 m2  dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)    
 
4.  s odepisováním částky 911.650,- Kč v účetnictví nájemce v NP Riegrova 33, prodejna 
knih 186,32 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
5. s prodloužením lhůty k předložení územního rozhodnutí do 15. 1. 2004 dle důvodové 
zprávy bod IV. 10)    
 
6. s uzavřením podnájemní smlouvy mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a 
společností SELECT SYSTEM, s.r.o., dle  důvodové zprávy a to na dobu určitou,                
do 31.12.2007 dle důvodové zprávy bod IV. 17)  
 
7. se zohledněním investované částky do vestavby laboratoře lékárny a rekonstrukce NP - 
Palackého č. o. 3 - lékárna - 193,71 m2 ve výši 1. 451 601,- Kč  v délce nájmu na dobu 
určitou 8 let dle důvodové zprávy bod II. B) 6)     
 
8. s odpočtem vložených investic za instalaci vzduchotechniky v NP Horní nám. 23 - 
Moravská restaurace  ve výši 1.430.829,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
9. s umístěním minibilboardů dle upravené důvodové zprávy dle důvodové zprávy             
bod IV. 23)  
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na   pozemek parc. č. 1721/47 orná půda       
o výměře 97 m2 v k. ú. Holice  s manžely Annou a Zdeňkem  Kroutilovými při kupní ceně    
ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/48 orná půda         
o výměře 98 m2 v k. ú. Holice  s manžely  Natašou a Vladimírem Očenáškovými při kupní 
ceně ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/49 orná půda         
o výměře 106 m2 s manžely Marcelou a Josefem Hankeovými při kupní ceně ve výši      
100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. odprodej pozemku parc. č. 1721/50 orná půda o výměře 216 m2 v k. ú. Holice manželům 
Anně a Zdeňkovi  Kroutilovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy     
bod III. 3)   
 
5. odprodej pozemku parc. č. 1721/5 orná půda o výměře 216 m2 v k. ú. Holice manželům  
Nataše a Vladimíru Očenáškovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod III. 3)   
 
6. odprodej pozemku parc. č. 1721/4 o výměře 216 m2, vše orná půda v k. ú. Holice 
manželům Marcele a Josefu Hankeovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 3)   
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 601 ost. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Svatý Kopeček panu 
RNDr. Luďku Šťastnému za kupní cenu ve výši 10 240,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
8. odprodej pozemku parc. č. 723/5 orná půda o výměře 12 m2 v k. ú. Chomoutov manželům 
Ing. Boženě a Ing. Jiřímu Krejchovým za kupní cenu ve výši 1 650,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 9)    
 
9. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek       
parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře 2 869 m2 v k.ú. Radíkov ve prospěch paní Hany Drlíkové dle 
návrhu KMČ dle důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
10. odprodej pozemku parc. č. 1199/7 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Kateřině Svobodové za kupní cenu ve výši 9.635,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemky     
parc. č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 276/27 o výměře 20 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové 
Sady ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 233/1  zahrada o výměře 1311 m2 a          
parc. č. 71/1 zast. pl. o výměře 237 m2,  vše v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy          
bod IV. 4)    
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti spoluvlastníků domu Mošnerova 6 o odprodej části pozemku parc. č. 132/2 
zahrada o výměře cca 70 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. žádosti paní Hany Vránové a pana Jana Přikryla o odprodej pozemků parc. č. 360/7 orná 
půda  o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček dle 
důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti paní Jitky Havigerové - HAPEL o odprodej objektu č. 2 na letišti v Neředíně včetně 
pozemku parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 4)   
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4. žádosti pana Karla Havla o revokaci usnesení ZMO ze dne 27.6. 2002 čísl. spis seznamu 
3. 1. bod 70 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 
pozemky parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2 
v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod IV. 5)    
 
5. žádosti společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. o revokaci části usnesení ZMO ze dne       
11. 4. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 1. ve věci schválení podmínky zapůjčení dvou 
optických vláken statutárnímu městu Olomouc v souvislosti se schválením úplatného zřízení 
věcného břemene obsahující právo umístění telekomunikační sítě na pozemcích parc. č.   
531 zast. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 136/1 o výměře 2 255 m2, parc. č. 148/3 o výměře     
4 867 m2 , parc. č. 599/1 o výměře 4 372 m2, parc. č. 601/1 o výměře 7 493 m2, parc. č.  
602 o výměře 1 274 m2, parc. č. 603 o výměře 682 m2, parc. č. 604 o výměře 2 085 m2, 
parc. č. 605/9 o výměře 51 m2, parc. č. 600 o výměře 2 464 m2, parc. č. 150/3 o výměře    
31 601m2, parc. č. 155/1 o výměře 7 628 m2 a  parc. č. 150/12 o výměře 1 865 m2, vše   
ost. pl.  v k. ú. Neředín ve prospěch společnosti  ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové 
zprávy bod IV. 21)  
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 10. 9. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 18) ve věci schválení 
úplatného  pronájmu objektu č.p. 326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5     
s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 527 m2, vše v k.ú. Olomouc - město panu 
Ivanu Dronovi dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
2. část usnesení RMO ze dne ze dne 10. 9. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 6) ve věci 
nevyhovění žádosti manželů Ing. Jana a MUDr. Marie Terrichových o prodloužení lhůty        
k podání žádosti o stavební povolení  a  souhlasí s prodloužením lhůty k podání žádosti        
o stavební povolení do 1. 2. 2004 dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
3. usnesení Rady města Olomouce ze dne 6.8.2002 čísl. spis. seznamu 2, bod II. B) 20) ve 
věci nesouhlasu s umístěním reklamy, antény a sběrny na objektu Michalská 2 a souhlasí    
s  umístěním reklamy, antény a sběrny na objektu  Michalská 2 v souladu s vyjádřením OKR 
dle důvodové zprávy bod IV. 12)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 36 ve věci nevyhovění 
žádosti paní Hany Drlíkové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře 2 869 m2  v k. ú. 
Radíkov dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis seznamu 3. 1. bod 38 ve věci změny subjektu 
na straně kupujícího u odprodeje pozemku parc. č. 1199/7 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. 
Nová Ulice paní Márii Panošové dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1.  bod 68 ve věci změny 
oprávněného z věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemky 
parc. č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 276/27 o výměře 20 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové 
Sady dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
4. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 83 ve věci výše kupní ceny 
za výkup části pozemku parc. č.  804/3 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k. ú. Hodolany                
z vlastnictví ČR - České dráhy s. p. do vlastnictví statutárního města Olomouce ( „plocha A“ - 
přednádraží) a schválit kupní cenu ve výši 903 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6)   
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8. nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o  budoucí kupní smlouvě na infrastrukturní majetek mezi statutárním 
městem Olomouc a Univerzitou Palackého dle důvodové zprávy bod IV. 18)   
 
9. ukládá 
1. podat návrh na zahájení řízení o odstranění staveb dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. jednat s Univerzitou Palackého v Olomouci o obsahu směnné smlouvy dle důvodové 
zprávy bod IV. 18)   
 
3. vrátit přeplatek  nájemného v celkové výši 31.405,50 Kč jednotlivým nájemcům dle 
důvodové zprávy bod IV. 20)  
T: listopad 2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. bere na v ědomí 
nový seznam uměleckých děl dle důvodové zprávy bod IV. 22)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 ZOO - vým ěna oplocení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s provedením výměny oplocení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy dle upravené důvodové zprávy bod č.1 
2. záměr uzavřít směnnou smlouvu dle upravené důvodové zprávy bod 3  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č .2. 
2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu podílu na pozemku dle důvodové zprávy bod 5. 
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4. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Arionova kašna - provozování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky ve výši 42 000,- Kč do seznamu nekrytých požadavků na rozpočet 
statutárního města Olomouce  
 
4. ukládá 
podepsat dodatek dle důvodové zprávy 
T: 5.11.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
předložit na jednání Zastupitelstva města Olomouce seznam nekrytých požadavků a části, 
které jsou závaznými ukazately rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: prosinec 2002 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Blanická 21, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10, s Marií Majerovou dle důvodové zprávy, bod 
1 a). 
2. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11, s Renatou Čadovou dle důvodové zprávy, 
bod 1 b)   
3. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 73, s Šárkou Ganiecovou dle důvodové 
zprávy bod 1 c)  
4. Rožňavská 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 17, s Jarmilou Šaichovou dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5. Masarykova 3, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 s MUDr. Pavlem Kubicou dle důvodové 
zprávy bod 1 e) 
6. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 38, s Evou Rácovou dle důvodové zprávy 
bod 2)  
7. Jílová 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 23, s Petrem Študentem dle důvodové zprávy bod 3) 
8. Charkovská 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 16, s Mgr. Janem Stejskalem dle důvodové 
zprávy bod 4) 
9. Foersterova 15, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 46, s Petrem Strakou dle důvodové zprávy 
bod 5 a) 
10. Janského 18, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 61, s Mojmírem Kolibáčem dle důvodové 
zprávy bod 5 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, Přichystala 70, Olomouc 
Medvedíková Svatava, Vojanova 18, Olomouc 
Bubeníková Gabriela, Josef, Černá cesta 45, Olomouc 
Nejezchleba Milan, Mariánská 7, Olomouc 
Veselá Jitka, Rožňavská 12, Olomouc 
Fordaj Petr, Foersterova 33, Olomouc 
Marhonsová Hana, Tomáš, Na Šibeníku 4, Olomouc 
Růžičková Hana, Dolní nám.2, Olomouc 
Szkanderová Lydie, Dolní nám. 6, Olomouc 
Fakultní nemocnice Olomouc, Školní 1, Olomouc 
Molnár Ladislav, U Letiště 6, Olomouc 
Ištok Vladimír, Eva, Holická 51, Olomouc 
Kraus Radoslav, J. Nálevky 13, Olomouc 
Polášek Pavel, Nábřeží 8, Olomouc 
Dubská Božena, Šankova 2, Olomouc 
Okresní řed.policie ČR Olomouc, Švédská 1, Olomouc 
Danihelová Šárka, P.Přichystala 70, Olomouc 
Vojtek Petr,Miroslava, Černá cesta 13, Olomouc 
Spišiaková Jitka, Roman, Černá cesta 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6a, b) 
 
2. s rozšířením nájemní smlouvy: 
· na byt Dukelská 3, Olomouc, Valerie Králová o dceru Janu Navrátilovou a zetě Josefa 
Navrátila dle důvodové zprávy bod 7 a)   
· na byt Polská 66, Olomouc, Vilém Hauer o syna Viléma Hauera, nar. 27.7.1975 dle 
důvodové zprávy bod 7 b) 
  
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
a) Jaroslav a Jarmila Homolovi, Synkova 9, Olomouc, vel. 2+1 
b) Pravomila Abrahamová, B.Němcové 1, Olomouc, vel. 3+1    
c) Martin a Šárka Švubovi, Družební 11, Olomouc, vel. 4+1 
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d) Zdenka Bělková, Družební 15, Olomouc, vel. 2+1   
e) Klára Kudlíková, Zikova 5, Olomouc, vel. 4+1 
f) Pavel Morávek, Černá cesta 3, Olomouc, vel. 2+1  
g) Karel Janča, Wanklova 4, Olomouc, vel. 2+1 
h) Marie Šlesingerová, Komenského  4, Olomouc, vel. 2+1  
i) Vladimír Sláma, Karafiátová 1, Olomouc, vel. 3+1 
j) David Dvořáček, Helsinská 10, vel. 2+1 
dle důvodové zprávy bod 8   
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Marek Novák, Skupova 3, Olomouc 
Pavel Miklas, Legionářská 1, Olomouc   
Věra Unzeitigová, Vojanova 8, Olomouc 
Michaela Dofková, Družební 19, Olomouc   
Jiří Dokoupil, Polit.vězňů 2, Olomouc   
Miroslav Gusnar, Hanušova 4, Olomouc   
Danuše Snášelová, nám. Terera 2, Olomouc 
Ladislav Gerža, Selské náměstí 65, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 
 
4. ukládá 
předkládat návrhy všech výměn bytů po předchozím projednání v bytové komisi a v tomto 
duchu předložit návrh úpravy stávajících „Pravidel“  
T: prosinec 2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Nájem byt ů - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Černá cesta 12, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Evou Řehořovou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a). 
2. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 14, s Václavem Bendou dle důvodové zprávy, 
bod 1 b)   
3. Tyršova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6, s Jiřím Lešikarem dle důvodové zprávy bod 1 
c)  
4. I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 42, s UP-Právnickou Fakultou Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1 d) 
5. Stiborova 28, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19 s Regínou Žůrkovou dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
6. Řezáčova 20, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 23, s Věrou Ullverovou dle důvodové zprávy 
bod 2 b)  
7. J. Nálevky 13b, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8, s Janou Jankůjovou dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
8. Dolní náměstí 22, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, s Monikou Matuškovou dle důvodové 
zprávy bod 3 a) 
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9. Praskova 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Marcelou Kubelkovou dle důvodové zprávy 
bod 3 b) 
10. Vojanova 20, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 20, s Jarmilou Lášovou dle důvodové zprávy 
bod 4 ) 
11. Rožňavská 12, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 s Jurečkou Květoslavem a Evou dle 
důvodové zprávy bod 5) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Lokajíčková Šárka a Tomáš, Velkomoravská 55, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7a) 
2. s poskytnutím bytu vel. 1+2 manželům Heleně a Miloslavu Zavřelovým, trvale bytem 
Krapkova 7, Ol. dle důvodové zprávy bod 6  
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
a) Jiří a Dagmar Sedlářovi, Foerstrova 17, Olomouc, vel. 2+1 
b) Petr a Marie Václavíkovi, Na Letné 55, Olomouc, vel. 2+1    
dle důvodové zprávy bod 8  
 
4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8.10.2002, bod 3, část 2, odst 6) a souhlasí s upravenými 
podmínkami nájmu dle upravené důvodové zprávy, bod 9  
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Nájem byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.18 v DPS Příčná 6, s panem Jaroslavem Majznerem, 
bytem Olomouc, Junácká 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
9 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 381/19 zahrada o výměře 282 m2 v k. ú. Nová ulice 
spoluvlastníkům domu a to manželům Petru a Ivaně Klanicovým, Josefu a Daniele 
Kadlecovým, Romanu a Alici Hlatkým a Mikuláši Rossochovi za kupní cenu ve výši  
135 860,- Kč dle důvodové zprávy bod 1. str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 399 zast. pl. o výměře 270 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Josefu a Drahomíře Dlouhým, Ludmile Králové, Lence Obšilové a 
Pavlu Valůchovi za kupní cenu ve výši 41 300,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 1. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 709 zast. pl. o výměře 381 m2 v k. ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu a to manželům RNDr. Igoru a Mgr. Janě Kubínovým, manželům Jaroslavu  a Ivoně 
Sedláčkovým, Janu Sedlaříkovi, Alexandře Sedlaříkové, PhDr. Pavle Nachtmanové, 
manželům Drahomíře a Františku Trávníčkovým, Ing. Vladimíru Vančurovi, Marii Vančurové, 
manželům Ing. Janu a Mgr. Dagmar Zajíčkovým za kupní cenu ve výši 72 972,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3 str.1,2  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 110 zast. pl. o výměře 395 m2 v k. ú. Povel spoluvlastníkům 
domu a to manželům Josefu a Marii Černým, Miroslavu Bukáčkovi, manželům Kamilu a 
Daně Lužným,  Jitce a  Zdeňku Svozilovým, Vlastimilu Šanovcovi, Ivaně Šmelové, Taťáně 
Valentové a Zdeňku Vaňkovi  za kupní cenu 64 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 str. 2.  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 262 zast. pl. o výměře 312 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Haně a Petru Kopeckým, Karlu Půrovi, Jaroslavě Řehákové, 
manželům  Janě a Jiřímu Švestkovým, Zdeňku Voglovi, Libuši Voglové za kupní cenu         
54 464,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 str. 2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 255 zast. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to Jiřímu Hulíkovi, manželům Jarmile a Květoslavu Lančovým, Martinu Štěrbovi,  
Mgr. Evě Zuntychové za kupní cenu ve výši 52 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 str. 3. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 150 zast. pl. o výměře 514 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Janě a Karlu Fialovým za kupní cenu 58 368,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 7 str. 3. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 112 zast. pl. o výměře 480 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to paní Pavlíně Bolfové za kupní cenu ve výši 54 560,- Kč dle důvodové zprávy bod 
8 str. 3. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 401 zast. pl. o výměře 275 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Jiřímu a Miluši Boháčkovým, Jiřímu Boháčkovi, manželům Josefu a 
Heleně Paulovým, Boženě Fichlerové za kupní cenu 42 050,- Kč dle důvodové zprávy bod 9 
str. 4. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 400 zast. pl. o výměře 272 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Blance a Jiřímu Basalrovým, manželům Václavu a Miroslavě 
Goblovým, Dobromile Horákové za kupní cenu ve výši 41 600,- Kč dle důvodové zprávy   
bod 10 str. 4. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 403 zast. pl. o výměře 275 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to Marcele Balážové, manželům Janu a Zdeňce Haníkovým, Libuši a Emilu Jírovým, 
Davidu Kalábovi za kupní cenu ve výši 42 050,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 str. 4,5 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st.2/2 zast.pl. o výměře 939 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům domu 
a to Anně Janečkové,Stanislavu Melčákovi , manželům Zdeňku  a  Jaroslavě Pikalovým,  
Zdeňku Pikalovi, Jaroslavě Pikalové, manželům Haně a Miroslavu Popovým, Lubomíru 
Smutnému, manželům Miroslavu a Jindřišce Uhlířovým za kupní cenu ve výši 94 700,-Kč dle 
důvodové zprávy bod 12 str.5 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 38/1 zast.pl. o výměře 595 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to panu Luďku Holíkovi, manželům Jaroslavu a Růženě Poledničkovým, manželům 
Bronislavě a  Miroslavu Rozypalovým za kupní cenu ve výši 67 440,-Kč dle důvodové zprávy 
bod 13 str. 5 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 204 zast.pl. o výměře 233 m2 v k.ú. Povel spoluvlastníkům domu 
a to manželům Jiřině a Josefu Dufkovým, manželům Zdeňkovi a Zdeňce Wágnerovým za 
kupní cenu ve výši 38 080,-Kč  dle důvodové zprávy bod 15 str.6 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 115 zast.pl. o výměře 875 m2 v k.ú.Povel vlastníkům domu a to 
manželům Heleně a  Ladislavu Přikrylovým za kupní cenu ve výši 140 800,-Kč dle důvodové 
zprávy bod 16 str. 6,7 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 127 zast.pl. o výměře 174 m2 v k.ú. Povel vlastníku domu a to 
panu Miroslavu Chytilovi za kupní cenu ve výši  28 640,-Kč dle důvodové zprávy bod 17 str.7 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 315 zast.pl. o výměře 141 m2 v k.ú. Povel spoluvlastníkům domu 
a to manželům Věře a Petru Náglovým za kupní cenu ve výši 23 360,-Kč dle důvodové 
zprávy bod 18 str. 7 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 203 zast.pl.  o výměře 389 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům domu a to Karlu Horákovi, manželům Tomáši a Daniele  Weberovým za 
kupní cenu ve výši 42 034,-Kč dle důvodové zprávy bod 19 str.7,8 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 165 zast.pl. o výměře 389 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a to 
Jarmile Loučkové, manželům Marii a Ivovi Romančíkovým, manželům Františku a Marii 
Spurným a Evženii Špurkové za kupní cenu ve výši 54 482,-Kč dle důvodové zprávy bod 20 
str.8 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 172 zast.pl. o výměře 411 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům domu a to  Aleně Čermákové, Jarmile Filípkové, Aleně Mihokové, 
manželům Marii a Albertu Olbortovým, manželům Janě a Pavlu Schaferovým za kupní cenu 
ve výši 76 560,-Kč dle důvodové zprávy bod 21 str. 8,9 
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21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 183 zast.pl. o výměře 385 m2 v k.ú. Hodolany spoluvlastníkům 
domu a to manželům Heleně a Ivanu Bartošovým , manželům Zuzaně a Jaroslavu 
Pořízkovým za kupní cenu ve výši 44 690,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 str.9  
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 1021 zast.pl. o výměře 108 m2 v k.ú. Hodolany spoluvlastníkům 
domu a to manželům Danielu a Dagmar Macurovým, manželům Petru a Miroslavě 
Nekardovým za kupní cenu ve výši 14 192,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 str.9 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č.st. 182 zast.pl. o výměře 181 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Jiřímu a Renatě Marešovým, manželům Josefu a Jiřině Pučálkovým za 
kupní cenu ve výši 29 760,-Kč dle důvodové zprávy bod 24 str. 9,10 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st. 149 zast.pl. o výměře 214 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu a to  Miroslavu Kamasovi, manželům Čestmíru a Ludmile Koktánkovým za kupní cenu 
ve výši  29 904,-Kč dle důvodové zprávy bod 25 str. 10 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č.st. 76 zast.pl. o výměře 670 m2 v k.ú. Neředín vlastníku  domu 
Josefu Lébrovi za kupní cenu 108 000,-Kč dle důvodové zprávy bod  26 str.10 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  pozemku parc.č. st.448 zast.pl. o výměře 159 m2 v k.ú. Holice spoluvlastníkům domu  
a to manželům Romanu a Jaroslavě Jílkovým, Petru Meciáškovi a Evě Vojkůvkové za kupní 
cenu  ve výši 13 520,-Kč dle důvodové zprávy bod 27 str. 11 
 
27. schvaluje 
demontáž nefunkční technologie ve výměníkové stanici Albertova 29 podle navržené 
varianty bodu b) dle důvodové zprávy bod 28 str.11,12 
 
28. schvaluje 
provedení oprav komínového tělesa paní Lenkou Malíčkovou jako odečet z II. poloviny kupní 
ceny dle důvodové zprávy bod 29 str.12,13 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Jana Ellnera ve věci odkoupení bytové jednotky č. 960/10 v domě Husova 5 dle 
důvodové zprávy bod 30 str.13 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
kupní ceny domu Vídeňská 4 dle přílohy 1 a dále doporučuje schválit kupní cenu u nebytové 
jednotky 633/1 ( nájemce Zdeněk Bláha) za čásku ve výši 390 467,-Kč dle důvodové zprávy 
bod 31 str.13,14 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 ve věci  prodeje pozemku parc.č. st.82 zast.pl. o 
výměře 303 m2 v k.ú. Olomouc město paní Ritě Schimkeové  dle důvodové zprávy           
bod 32 str.14 
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32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní PHDr. Bronislavy Grygové ve věci odkoupení půdních prostor v domě 
Wellnerova 12 dle důvodové zprávy bod 33  str. 14 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod  34 str.15  
 
34. schvaluje 
rozšíření a přechod nájemních smluv dle důvodové zprávy bod 35 str. 15 
 
35. schvaluje 
žádosti o prodloužení termínu podpisu kupních smluv o dva měsíce dle důvodové zprávy 
bod 36 str. 15 
 
36. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 37 str.16 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 ve věci prodeje  předmětných nebytových prostor 
domů Vídeňská 19,21,23 a Remešova 1,3 dle důvodové zprávy bod 38 str.16,17 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytových prostor jednotek č. 1107/15,1107/16,1107/17 v domě Remešova 1,3 a 
nebytových prostor jednotek č. 1103/15 a 1103/16 v domě Vídeňská 19,21,23  do podílového 
spoluvlastnictví všem spoluvlastníkům domů Remešova 1 a 3 a Vídeňská 19,21,23 za kupní 
ceny dle vyhlášky č.13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod 38 str.16,17 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem pana Emila Zavřela, manželů Stanislava a Bohumíry a Babišových  a panu 
Stanislavu Chytilovi v odkoupení předmětných nebytových prostor v domech Vídeňská 
19,21,23  a Remešova 1,3 dle důvodové zprávy bod 38 str.16,17 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení I. poloviny kupní ceny o 10% budoucím spoluvlastníkům domu Helsinská 10,12.14 
dle důvodové zprávy bod 39 str. 17,18 
 
41. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 40 str.18,19 
 
42. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 41 str.19 
 
43. schvaluje 
vrácení a převod II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 42 str.19 
 
44. schvaluje 
žádosti o úhradu finačních nákladů za podíly ve společných částech domu za bytové 
jednotky v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 43 str.19,20 
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45. schvaluje 
uznání faktury manželům Sitařovým jako odpočet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod 44 str.20 
 
46. bere na v ědomí 
předloženou zálohovou fakturu s tím, že uznána bude až po provedení stavebních prací a 
ověření faktury soudním znalcem dle důvodové zprávy bod 45 str.20 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
kupní ceny domu Havlíčkova 13 dle přílohy č. 5 a nevyhovět žádosti nájemce paní Ivany 
Hauerové ve věci uznání vložených investic do nebytového prostoru ( provozovna 
kadeřnictví) v domě Havlíčkova 13, Olomouc dle důvodové zprávy bod 46 str.20,21 
 
48. schvaluje 
vrácení částky ve výši 11 612,- Kč manželům Karbulovým dle dodatku důvodové zprávy   
bod 47 str. 1 
 
49. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle dodatku 
důvodové zprávy bod 48 str. 1 
 
50. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku a převod na fond oprav spoluvlastníků 
domu dle dodatku důvodové zprávy bod 49 str. 1, 2. 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2000 a schválit zohlednění vložených investic v I. polovině 
kupní ceny za NP ve výši 435 144,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 51 str. 2. 
 
52. ukládá 
majetkoprávnímu odboru svolat jednání na místě samém dle dodatku důvodové zprávy    
bod 52 str. 2, 3. 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
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 dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Zařazení do soupisu nekrytých požadavk ů - SK Sigma 

Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
požadavek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rok 2002 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Nákup po čítačů - sociální odbor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky 820.000 Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky 820 000 Kč z rezervy k dispozici dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 SLMO - odvod roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou odvodu příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce na rok 2002 ve 
výši 845.235,- Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
odsouhlasit změnu odvodu příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce               
na rok 2002 
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4. ukládá 
předložit návrh na usnesení na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Rozpočtová zm ěna - Součinnost a odborná pomoc p ři řešení 

krizových situací v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle varianty 2. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky 90 000 Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. souhlasí 
s vykrytím částky 90 000 Kč z rezervy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 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: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
16 Tržnice - ve řejné projednávání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
způsob 1. fáze veřejného projednání dle bodu 2) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned zahájit přípravu 1. fáze veřejného projednání dle důvodové zprávy 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Katolický d ům Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení dopravní obsluhy zahrad a hospice dle upraveného závěru kapitoly 4. důvodové 
zprávy  
 
3. ukládá 
zajistit přípravu schváleného řešení 
T: únor 2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Finanční plán  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou prezentaci tvorby dlouhodobého finančního plánu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Návrh rozpo čtu na r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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20 Návrh plánu investic na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit dopracovaný  návrh plánu investic k projednání v RMO 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 IDOS - jízdní řády 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy změn JŘ od 15.12.2002 dle části  C upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení nové autobusové linky č. 24 Tržnice - Centrum Haná do IDOS k 15.12.2002 dle 
části D upravené důvodové zprávy 
 
4. zmocňuje 
vedoucího odboru dopravy k ukončení smluvního vztahu s Jednotou České Budějovice 
dohodou ke 14.12.2002 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
předložit návrhy smluv s obchodními centry na zajištění dopravní obslužnosti 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Úprava na řízení obce o maximální cen ě jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
nařízení č. 1/2002, kterým se mění nařízení Statutárního města Olomouce č. 1/2001 o 
stanovení  maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území města 
Olomouce, s účinností od 15.12.2002 
 
3. ukládá 
zapracovat změny obsažené v nařízení do Tarifu IDOS 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Plnění plánu investic  a oprav roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předkládat čtvrtletně přehled plnění plánu investic 
T: čtvrtletn ě 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Hasičská zbrojnice Chomoutov - studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
studii víceúčelového objektu hasičské zbrojnice v městské části Chomoutov 
 
3. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2003 finanční prostředky ve výši 150.000,- Kč na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
podniknout potřebné kroky k získání pozemku č.p. 590 dle důvodové zprávy k bodu 22 
usnesení Rady města Olomouce ze dne 24.9.2002 a následně informovat Radu města 
Olomouce 
T: duben 2003 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
zabezpečit vydání územního rozhodnutí pro stavbu objektu hasičské zbrojnice 
T: duben 2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 1. 2003  
 
3. odvolává 
z funkce vedoucí odboru sociálně zdravotního Mgr. Irenu Sonntagovou dnem 31. 12. 2002 
 
4. jmenuje 
do funkce vedoucího  odboru informatiky Ing. Jiřího Fišera  s účinností od 1. 1. 2003  
 
5. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru agendy řidičů a motorových vozidel  Mgr. Michala Urbáška  s 
účinností od 1. 1. 2003  
 
6. jmenuje 
do funkce vedoucí odboru státní sociální podpory  Ing. Pavlínu Hedererovou  s účinností     
od 1. 1. 2003  
 
7. jmenuje 
do funkce vedoucí odboru sociální pomoci Mgr. Irenu Sonntagovou  s účinností od 1. 1. 2003 
 
8. ukládá 
tajemníkovi MmOl předložit prostorové rozmístění do 3. 12. 2002  
T: prosinec 2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
9. ukládá 
tajemníkovi MmOl připravit organizační postup administrativního náběhu delimitovaných 
pracovišť MmOl v budově Okresního úřadu Kosmonautů 10 
T: prosinec 2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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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 upravené přílohy č. 4 
 
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: 
- VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Olomouc, 1 ks přenosná, žádost č. 229 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 FRB 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení 12. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích 
T: listopad 2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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29 

Souhrnná zpráva o využití dota čních titul ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Žádost o zm ěnu účelu p říspěvku - o.s.Bílý kruh bezpe čí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

z 96. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22.10. 2002  
 
 
 
Původní znění bodu 6 „Nájem bytů“ části 3.3. usnesení se nahrazuje takto: 
 

Rada města Olomouce:  
 
3. souhlasí  
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
a) Jaroslav a Jarmila Homolovi, Synkova 9, Olomouc, vel. 2+1 
b) Pravomila Abrahamová, B.Němcové 1, Olomouc, vel. 3+1    
c) Martin a Šárka Švubovi, Družební 11, Olomouc, vel. 4+1 
d) Zdenka Bělková, Družební 15, Olomouc, vel. 2+1   
e) Klára Kudlíková, Zikova 5, Olomouc, vel. 4+1 
f) Pavel Morávek, Černá cesta 3, Olomouc, vel. 2+1  
g) Karel Janča, Wanklova 4, Olomouc, vel. 2+1 
h) Marie Šlesingerová, Komenského  4, Olomouc, vel. 2+1  
dle důvodové zprávy bod 8   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ing. Martin Tesa řík                                                      Ing. Pavel Horák  
primátor m ěsta Olomouce                                         náměstek primátora  
 


