
 USNESENÍ 
 
 z 54. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23.1.2001 
 
1 Přednádraží - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr provozování nového objektu podzemního parkoviště v přednádraží TSMO a.s. dle důvodové 
zprávy bodu č. 2 
 
3. ukládá  
projednat záměr provozování podzemního parkoviště v představenstvu TSMO, a.s. a předložit RMO 
návrh podmínek provozování ze strany akciové společnosti dle důvodové zprávy bodu č. 2 
T: 20.3.2001 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
předsedovi představenstva TSMO a.s., aby se pověřený zástupce akciové společnosti podílel na 
projektové a realizační přípravě stavby objektu podzemního parkoviště dle důvodové zprávy bodu 
č. 2 
T: 20.3.2001 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
5. ukládá  
předložit záměry nakládání s majetkem Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bodu č. 3 na jednání ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení zřízení věcného břemene obsahujícího právo zřízení a 
provozování podzemního parkoviště, uložení kabelů NN, kabelovodu ČD a ČT a vodovou na části 
pozemku parc. č. 428/1 ost. pl. o výměře 676 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví společnosti 
TESCO spol. s r.o. ve prospěch Statutárního města Olomouce 
 
7. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení výkup části pozemku parc. č. 428/1 ost. plocha o 
výměře 650 m2 a části pozemku parc. č. 858/11 ost. plocha o výměře 59 m2, vše v k.ú. Hodolany z 
vlastnictví společnosti TESCO spol. s r.o. do vlastnictví Statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 900,- Kč za m2 
 
8. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení záměr Statutárního města Olomouce odprodat část 
pozemku parc. č. 858/7 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci 
společnosti TESCO, spol. s r.o. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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2 Tržnice - výběrové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit  RMO návrh dvoukriteriálního hodnocení (finanční krytí + finanční dar) nabídek dle 
důvodové zprávy včetně  všech podmínek pro vybraného investora 
T:  6.2.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 23.1.2001, vč. plnění čtvrtletních, pololetních a ročních 
termínů kontroly 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové  zprávy 
 
3. vypouští   ze sledování:  
- bod 2 část 3 ze dne 14.3.2000 týkající se koncepce kultury města  
- bod 29 část 4 ze dne 11.4.2000 týkající se projektu "Minimalizace odpadů" (TK čtvrtletně)  
- bod 9 ze dne 11.8.1998  týkající se aktualizace Programu regenerace MPR pro r. 1998 a 1999 
  (TK pololetně)  
- bod 30 části 3 +4 ze dne 30.11.1999 a bod 42 část 2 ze dne 8.8.2000 týkající se Radničních listů 
  (TK pololetně)  
- bod 1 část 2 ze dne 11.3.1997 týkající se koncepce bydlení v Olomouci (TK ročně) 
 
4. revokuje  své usnesení:  
- bod 2 část 3 ze dne 26.9.2000 týkající se letiště  
- bod 27 část 4 ze dne 7.11.2000 týkající se využití NP OkÚ pro potřeby města 
 
5. ukládá  
k bodu 25 části 5 ze dne 19.12.2000 - jednat na úrovni představitelů města dále ve věci zajištění 
a financování čištění komunikací v majetku státu a kraje a předložit zprávu RMO jako samostatný 
bod 
T: 20.2.2001 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. požaduje  
k bodu 13 části 2 ze dne 11.1.2000, aby kontroly dodržování platných zákonů a vyhlášek pro prodej 
na tržišti byly prováděny 1x měsíčně 
T: měsíčně 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní nám. č. 7 - 81, 90 m2 předem určenému zájemci 
Vzdělávacímu centru pro veřejnou správu ČR dle důvodové zprávy I. 1   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu  NP Sušilovo nám. č. 1 předem určeným zájemcům: Štěpánu 
Růžičkovi - dílna, garáž - 248 m2, Ing. Břetislavu Valentovi - plechová hala - 215 m2, PhDr. Pavelu 
Andrýskovi - kanceláře, garáž - 190,20 m2, Rudolfu Bardymu - dílna, garáž - 91 m2, Jaroslavu 
Doleželovi - garáž - 52 m2, MUDr. Jiřímu  Hřebíčkovi - 1/2 dvojgaráže - 17 m2, Lubomíru Polzerovi - 
garáž - 50 m2 a Augustinovi  Raškovi - autodílna - 99 m2 dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP Sušilovo nám. č. 1 - skladu 88 m2 a garáže 44 m2 obecně 
dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 453/3 ost.  pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Hejčín  společnosti 
INTES s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 8 m2    v k.ú. Nová Ulice panu    
Stanislavu Poislovi za podmínky zákazu prodeje alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod II. 
A) 2  
 
6. úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 562/7 ost. pl. o výměře 68 m2 
v k.ú.   Hodolany Vodohospodářské společnosti a.s.  dle důvodové zprávy bod II. A) 3   
 
7. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 185/1 louka o výměře 962 m2  v k.ú. Hodolany panu  Jiřímu 
Dohnalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/21 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Nová Ulice  paní 
Marii Olšovské dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 99 m2 v k.ú. Lazce  paní 
PaedDr. Anně Košťálové dle důvodové zprávy bod II. A) 6  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Lazce  panu 
Ladislavu Lattovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7    
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/1 ost.  pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nové Sady  
manželům Karlu a Iloně Novotným dle důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
12. úplatný pronájem pozemků parc. č. 565/1 orná půda o výměře 182 998 m2,  parc. č. (563/1) o 
výměře 48 718 m2, parc. č. (563/2) o výměře 927 m2, vše v k.ú. Skrbeň  panu Josefu Vyhlídalovi 
dle důvodové zprávy bod II. A) 9   
    
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 150/5 orná půda o výměře 5827 m2 v k.ú. Chválkovice  
firmě TAMOIL Praha s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. A) 10  
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14. úplatný pronájem pozemků parc. č. 53/3 zahrada o výměře 106 m2, parc. č. 506/10 ost. pl. o 
výměře 3828 m2, parc. č. 506/27 ost. pl. o výměře 29510 m2, parc. č. 506/30 ost. pl. o výměře 9558 
m2, parc. č. 506/31 pastvina o výměře 2531 m2,  parc. č. 506/35 ost. pl. o výměře 404 m2, parc. č. 
506/36 ost. pl. o výměře 404 m2,  parc. č. 506/39 ost. pl. o výměře 3896 m2, parc. č. 506/41 
ost. pl. o výměře 7043 m2, parc. č. 506/42 ost. pl. o výměře 1793 m2, vše v k.ú. Unčovice 
Zemědělskému družstvu Unčovice za podmínky úhrady nájemného za tři roky zpětně dle důvodové 
zprávy bod II. A) 12   
 
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 413/2 st. pl. o výměře 29 m2 panu Ing. Josefu Kvapilovi a 
pozemku parc. č. 413/3 st. pl. o výměře 28 m2 panu Josefu Kvapilovi, vše v k.ú. Holice dle 
důvodové zprávy bod II. A) 14  
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. 
Lazce předem určenému zájemci panu Kvapilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16  
 
17. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 120/10 zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. 
Bělidla s panem Františkem Fischerem dle důvodové zprávy bod III. 10  
 
18. úplatný pronájem parkovacího stání v  DPS Peškova č. 1  panu Karlu Mlčochovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1   
 
19. úplatný pronájem parkovacího stání v  DPS Peškova č. 1 paní Dagmar Roubalové dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1  
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu  v NP Riegrova č. 5 předem určenému zájemci  Billard clubu při 
nájemném ve výši  250,- Kč/m2/rok  dle důvodové zprávy bod II. B) 2  
 
21. úplatný pronájem NP - býv. uhelny v areálu MŠ Droždín  panu Vladimíru Prášilovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 3   
              
22. úplatný pronájem NP Pavelčákova č.o. 18 - dvě místnosti ve dvorním traktu objektu o výměře 
9,4 m2 a 12,3 m2 panu Miroslavu Čoupkovi a panu Kamilu Gastovi dle důvod. zprávy bod II. B) 4   
 
23. úplatný pronájem NP Marie Pospíšilové č.o. 2 dříve atelier o velikosti 33 m2  panu Michalu 
Žaroskému dle důvodové zprávy bod II. B) 5  
 
24. úplatný pronájem NP Dolní náměstí č.o. 47 - prodejna domácích potřeb "Kuchyňka", 65 m2 a NP 
Dolní náměstí č.o. 48 - prodejna domácích potřeb "Kuchyňka", 146 m2  společnosti JeKV spol. s r. 
o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 6  
 
25. úplatný pronájem NP 8. května č. 14 panu Zdeňku Novotnému dle důvod.zprávy bod II. B) 8  
 
26. úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 8, 9 - kanceláře Státnímu fondu rozvoje bydlení dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9  
 
27. úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 26 - přízemí  - provozovna levá strana - 11, 91 m2 a   
provozovna pravá  strana - 21, 56 m2 panu Jiřímu Krupičkovi dle důvodová zprávy bod II. B) 10  
 
28. odpočet vložených investic ve výši 495 000,- Kč z nájemného za pronájem NP Riegrova č. 5 
dle důvodové zprávy bod II. B) 17  
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29. prodloužení provizoria v NP Jungmannova č. 18 do 30. 6. 2001 pro pana Ing. Dominika 
Budinského dle důvodové zprávy bod II. B) 18  
 
30. změnu účelu nájmu v NP U Ambulatoria č. 5 z denní místnosti a přípravny na sklad dle 
důvodové zprávy bod II. B) 21  
 
31. zveřejnění úplatného pronájmu NP U Ambulatoria č. 5 - 4 m2 předem určeným zájemcům MUDr. 
Vodešilové, MUDr. Záťurové dle důvodové zprávy bod II. B) 22  
 
32. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 79/109 ost. pl. o výměře 323 m2 v k.ú. 
Neředín družstvu Družstevní garáže U Kovárny dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 458 ost. pl. o výměře 203 m2 v k.ú. Holice manželům 
Miroslavu a Ludmile Omelkovým dle důvodové zprávy bod III. 7   
 
34. záměr města vykoupit pozemky parc. č. 1721/33 o výměře 3079 m2 v ideál spoluvlastnictví paní 
Marie Balekové, pana Zdeňka Baleky a paní Zdeňky Smyslové, parc. č. 1721/34 o výměře 3097 m2 v 
ideál. spoluvlastnictví pana Zdeňka Baleky a paní Zdeňky Smyslové, parc. č. 1647/3 o výměře 4430 
m2 v ideál spoluvlastnictví  paní Anny Závodné a paní Drahomíry Hankové, parc. č 1721/19 a parc. č. 
1721/35 o celkové výměře 6420 m2 ve vlastnictví paní Pavly Tomáškové, parc. č. 1647/4 a parc. č. 
1721/18 o celkové výměře 6789 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Langrové, parc. č. 1721/16 a parc. č. 
1721/20 o celkové výměře 5423 m2 ve vlastnictví manželů Zdenky a Jiřího Václavkových , vše orná 
půda za kupní cenu ve výši 8 771 400,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové  
zprávy bod III. 16   
 
35. uzavření smlouvy o převodu plynovodní přípojky LPE DN 32 z majetku statutárního města 
Olomouce do majetku Severomoravské plynárenské, a. s. Ostrava dle důvodové zprávy bod III. 18  
 
36. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu mezi statutárním 
městem Olomouc a společností Obráběcí stroje Olomouc, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 
19 A)  
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/15 ost. pl. o výměře 135,5 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti  P.A. SERVIS s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 21  
 
38. splátky kupní ceny za odprodej části  pozemku parc. č. 319/2 orná půda o výměře 480 m2 v 
k.ú. Slavonín panu Ing. Svatopluku Šůstkovi dle důvodové zprávy bod IV. 8  
 
39. uzavření smlouvy o výpůjčce na vodní plochu - požární nádrž na parc. č. 24 o výměře 1201 
m2 v k.ú. Droždín mezi statutárním městem Olomouc a panem Ladislavem Zedníkem dle důvodové 
zprávy bod IV. 12  
 
40. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 542 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci společnosti Jednota, spotřební družstvo, Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 3 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. pana Otakara Plášila o úplatný pronájem pozemku parc. č. 24/25 zahrada o výměře 286 m2 v k.ú. 
Lazce dle důvodové zprávy II. A) 11  
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2. pana Miroslava Tichého o  prominutí nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1576/4 orná půda o 
výměře 5000 m2, parc. č. 1576/5 orná půda o výměře 2793 m2, parc. č. (1576/1) o výměře 356 
m2,  parc. č. (1623/1)  o výměře 4452 m2,  parc. č. (1908)  o výměře 2519 m2,  parc. č. 1727 louka o 
výměře 1729 m2, parc. č. (1590) o výměře 3546 m2, parc. č. 150/13 role o výměře 2188 m2,  parc. č. 
150/14 role o výměře 913 m2, parc. č. (1192) o výměře 30 970 m2, vše v k.ú. Chválkovice, parc. č. 
(154/1) o výměře 7642 m2, parc. č. (91/1) o výměře 3161 m2, vše v k.ú. Pavlovičky  za rok 2001 v 
celkové výši 4 619,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 13  
 
3. pana Zdeňka Johna o převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 79/4 ost. pl. o 
výměře 5 m2 v k.ú. Olomouc - město z pana Zdeňka Johna na pana Dr. V. Holibku dle důvodové 
zprávy bod II. A) 15  
 
4. pana Karla Marka o úplatný pronájem pozemku parc. č. 19/4 o výměře 491 m2 a pozemku parc. č.  
19/1 o výměře 874 m2, vše ost. pl., vše v k.ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
 
5. pana Roberta Vysoudila o úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 8, 9 - kanceláře 10 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9  
 
6. pana Ctibora Diviše,  společnosti CONDOR CS, s. r. o. Brno, pana Luďka Zendulky a Mgr. 
Martina Daniela o úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 26 dle důvodové zprávy bod II. B) 10  
 
7. manželů Radoslava a Evy Staňkových o úplatný pronájem  pozemku parc. č. 120/10 zahrada o 
výměře 214 m2 v k.ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod III. 10  
 
8. pana Jaroslava Rampoucha o úplatný pronájem  NP Žerotínovo nám. č. 8 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 12    
 
9. pana Jaromíra Krempla o  souhlas s provedením stavebních úprav NP tř. Spojenců č. 10 a  o 
zohlednění vložených investic formou odpočtu z nájemného nebo snížením kupní ceny při odprodeji 
NP do vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy II. B) 23   
 
10. manželů Radoslava a Evy Staňkových o úplatný pronájem  pozemku parc. č. 120/10 zahrada o 
výměře 214 m2 v k.ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod III. 10  
 
11. pana Rudolfa Krče o revokaci části  usnesení rady města ze dne  14. 3. 2000 čís. spis. seznamu 4 
bod II. B) 17 ve věci výše nájemného za pronájem NP  Foerstrova č. 17 a o revokaci usnesení rady 
města ze dne 25. 4. 2000 čís. spis.  seznamu 4 bod V.  5 ve věci nevyhovění žádosti panu Rudolfu 
Krčovi o  snížení nájemného  v NP Foerstrova č. 17 dle důvodové zprávy bod IV. 10 
 
3. ukládá  
stáhnout výpovědi z nájmů zahrádek na pozemku parc. č. 21/16 zahrada v k.ú. Lazce , jež byly 
doručeny paní Heleně Králové (část o výměře 121 m2) , paní Daně Jelínkové (část o výměře 98 m2), 
panu Václavu Kvapilovi (část o výměře 102 m2), panu Vlastimilu Staňkovi (část o výměře 114 m2) 
dle důvodové zprávy bod II. A) 16 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
4. souhlasí  
1. s podnájmem pro pana Pavla Koblížka na NP kotelna ul Zikova č. p. 615 za účelem umístění 
reklamního panelu dle důvodové zprávy bod II. B) 7  
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2. s  podnájmem na část NP Nešverova č. 1 o výměře 30 m2 pro společnost REDIGY s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 13  
 
3. s podnájmem na část NP Pekařská č. 11, 13 o výměře 54, 6 m2 pro družstvo Fotografia Olomouc 
99 dle důvodové zprávy bod II. B) 14  
 
4. s provedením stavebních úprav v NP Jungmannova č. 18 v maximální výši 150 000,- Kč s tím, že 
po předložení příslušných dokladů a jejich odsouhlasení budou vložené investice  odpočteny z 
nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 18  
 
5. s odepisováním vložených investic ve výši 272 206,- Kč v účetnictví nájemce NP Mošnerova č. 7 
dle důvodové zprávy bod II. B) 20  
 
6. se zúžením předmětu nájmu v NP U Ambulatoria č. 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 21  
 
7.  s užíváním NP - Vrchlického č. 3 odborem  správy Magistrátu  města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod II. B) 24   
 
8. s odkladem platby kupní  za odprodej  rozestavěného objektu na Werichové ul. s pozemkem  parc. 
č. 927 st. pl. s pozemkem  parc. č. 927 st. pl.  o výměře 964  m2, vše v k.ú. Nové Sady panu 
Večeřovi, a to do 31. 3.   2001 dle důvodové zprávy bod III. 15   
 
9. se vzdáním se práva na bezúplatný převod části  pozemku parc. č. 556/4 orná  půda o výměře 
17 m2 v k.ú. Svatý Kopeček z vlastnictví ČR -  Pozemkového fondu ČR do vlastnictví  
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 11  
 
5. revokuje  
1. část usnesení rady města ze dne 7. 11. 2000 čís. spis. seznamu 4 bodI. A) 4 ve věci úplatného 
zřízení věcného břemene  ve prospěch společnosti Spojprojekt Brno, s. r. o. a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit   úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 121/2 o výměře 26952 m2, parc. č. 121/5 o výměře 2596 m2, parc. č. 
121/6 o výměře 8106 m2, parc. č. 121/7 o výměře 17005 m2, parc. č. 144/2 o výměře 12438 m2, parc. 
č. 144/3 o výměře 313 m2, parc. č. 608/18 o výměře 105 m2, parc. č. 608/25 o výměře 349 m2, parc. 
č. 612/28 o výměře 142 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, parc. č. 238/5 o výměře 822 m2, parc. č. 631/1 
o výměře 26080 m2, parc. č. 637/2 o výměře 1672 m2, parc. č. 1036/1 o výměře 12578 m2, vše ost. 
pl., parc. č. 1148 st. pl. o výměře 496 m2, parc. č. 254/8 o výměře 3812 m2, parc. č. 257/12 o výměře 
3827 m2, parc. č. 263/5 o výměře 11216 m2, parc. č. 557/1 o výměře 9110 m2, parc. č. 559/3 o 
výměře 22791 m2, parc. č. 580/1 o výměře 20536 m2, parc. č. 590/1 o výměře 8722 m2, parc. č. 
590/2 o výměře 3454 m2, parc. č. 590/3 o výměře 8857 m2, parc. č. 1062/1 o výměře 10782 m2, vše 
ost. pl., parc. č. 75/1 zahrada o výměře 756 m2, parc. č. 75/2 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 
75/3 zahrada o výměře 784 m2, parc. č. 75/4 ost. pl. o výměře 154 m2, parc. č. 75/6 zahrada o 
výměře 770 m2, parc. č. 75/9 orná půda o výměře 312 m2, parc. č. 75/10 orná půda o výměře 92 m2, 
parc. č. 185/3 o výměře 11031 m2, parc. č. 238/4 o výměře 2753 m2,   parc. č. 1070 o výměře 5225 
m2, parc. č. 1071/1 o výměře 18450 m2, parc. č. 1072 o výměře 24097 m2,  parc. č. 635/1 o 
výměře1121 m2, parc. č. 561/6 o výměře 287 m2, vše ost. pl.  v k.ú. Nová Ulice ve prospěch 
společnosti České radiokomunikace Praha a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 23 840,- Kč za 
podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 
10 let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod III. 1  
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2. část usnesení RMO ze dne 22. 2. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 7) ve věci výše nájemného 
za pronájem části pozemku parc. č. 354 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. Nové Sady a revokuje  
usnesení rady města ze dne 26. 9. 2000 , čís. spis. seznamu 4 bod V. 2  ve věci nevyhovění žádosti 
firmy Auto Zbožínek s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 22. 2. 2000, čís. spis. seznamu 
4, bod II. A) 7 ve věci výše nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 354 ost. pl. o výměře 
49 m2 v k.ú. Nové Sady a schvaluje  nájemné ve výši 48,- Kč/m2/rok dle důvod. zprávy bod IV.1  
 
3. část usnesení RMO ze dne 24. 10. 2000 , čís. spis. seznamu 4, bod III. A) 17) ve věci doby nájmu 
pozemků parc. č. 222 ost. pl. o výměře 5 330 m2, parc. č. 305 ost. pl. o výměře 5 647   m 2 a parc. č. 
(324/28) o výměře 1 129 m 2 , vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví Renáty a Roberta Dvořákových a 
schvaluje dobu nájmu určitou na dva roky s tím, že celá   částka za nájem bude uhrazena v jednom 
výplatním termínu dle důvodové zprávy bod IV. 2  
 
4. usnesení rady města ze dne 21. 11. 2000 čís. spis. seznamu 5 bod III. A) 21 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Josefa Zlámala o prominutí nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. 
o výměře 30 m2 v k.ú. Olomouc - město  a souhlasí s prominutím nájemného za pronájem části 
pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Olomouc - město za období 1996 - 2000 ve výši   
4 462,50 Kč panu Josefu Zlámalovi dle důvodové zprávy bod IV. 3  
 
5. usnesení rady města ze dne 15. 6. 1999 čís. spis.   seznamu 4 bod II. B) 13 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Sedláčka  o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 784 ost. 
pl. o výměře  26 m2 v k.ú.  Chomoutov s tím, že celá záležitost může být opětovně řešena po 
komplexním vyřešení předmětné části ul. Dalimilovy, revokuje usnesení rady města ze dne 11. 1. 
2000  čís. spis. seznamu 4 bod IV. 1 ve věci nevyhovění žádosti pana Sedláčka o revokaci usnesení  
rady města ze  dne 15. 6. 1999 , čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 13 , revokuje usnesení rady města ze 
dne 11. 7. 2000 , čís.spis. seznamu 4 bod II. A) 18 ve věci nevyhovění žádosti pana Sedláčka o 
úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 784 ost. pl. o  výměře 26 m2 v k.ú. 
Chomoutov a schvaluje úplatný pronájem části pozemku parc. č. 784 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. 
Chomoutov panu Sedláčkovi dle důvodové zprávy bod IV. 6  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej části   pozemku parc. č. 79/109 ost. pl. o výměře 335,10 m2 Stavebnímu a bytovému 
družstvu U Kovárny 44  dle důvodové zprávy bod III. 2   
 
2. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 75/79 o výměře 235 m2 v k.ú. Olomouc - 
město,  parc. č. 73/6 ost. pl. o výměře 1140 m2 v k.ú. Olomouc - město, parc. č.   868/1 ost. pl. o  
výměře 11 939 m2, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 3 871 m2 a parc. č. 615/2  ost. pl. o  výměře 758 
m2 v k. ú. Nová Ulice obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky ve prospěch 
Moravskoslezských tepláren a.s. za podmínky, že přechody přes komunikace budou prováděny 
bezvýkopovou technologií dle  důvodové zprávy bod III. 4   
 
3. bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahujícího právo chůze a jízdy na pozemku parc. č. 
265/209 orná půda v k. ú. Neředín ve vlastnictví obchodní společnosti 1. Městská akciová 
společnost &  Co. a. s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5 
A)  
 
4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 265/6 ost. pl. o výměře 1.125 m2 v k. ú. Neředín  z 
majetku obchodní společnosti VZ stav s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 5 B)    
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5. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 201/1 ost. pl. o výměře 7197 m2, parc. č. 1080 ost. pl. o výměře 7331 m2, parc. č. 185/3 ost. 
pl. o výměře 11031 m2, parc. č. 635/1 ost. pl. o výměře 1121 m2, parc. č. 75/1 zahrada o výměře 756 
m2 a uložení kabelového vedení NN a VN na pozemku parc. č. 75/2 orná půda o výměře 438 m2, vše 
v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 12  
 
6. odprodej  části pozemku parc. č. (15/1) o výměře 456 m2 v k.ú. Hodolany manželům Romanovi a 
Ivetě Švancarovým za kupní cenu ve výši 269. 040,- Kč dle důvodové zprávy III. 13  
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky horkovodu na pozemcích 
parc. č. 81/3 o výměře 96 m2, parc. č. 89/12 o výměře 48 m2, parc. č. 109/2 o výměře 1024 m2, 
vše v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Moravskoslezských tepláren a.s. dle důvodové zprávy bod III. 
14  
 
8. doplnění usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 39 ve věci 
směny  pozemků v k. ú. Holice, Chomoutov, Klášterní Hradisko a v k.ú. Povel ve vlastnictví  ČR -   
Pozemkového fondu ČR za  pozemky v k.ú. Holice ve vlastnictví statutárního města Olomouce o  
pozemek parc. č. 1721/32 ost. pl. o  výměře 3227 m2 v k.ú. Holice ve vlastnictví ČR - Pozemkového  
fondu ČR dle důvodové zprávy bod III. 17  
 
9. bezúplatné  zřízení věcného břemene obsahujícího právo vstupu na část pozemku parc. č. 
1062/44 ost.  pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic 
ČR za účelem údržby a oprav stavby vodovodu ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 19 B)   
 
10. odprodej pozemků parc.č.  624/29 ost.pl. o výměře 972 m2, parc.č. 1027/3 ost.pl. o výměře 37 
m2 a  parc.č. 1029/2 ost.pl. o výměře 62 m2 vše v k.ú. Hodolany - ČR Okresnímu úřadu v Olomouci 
za kupní cenu ve výši 1 035 230,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20  
 
11. uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě  na část pozemku parc. č. 841/15 ost. pl. o výměře 
135,5 m2 v k.ú. Hodolany společnosti  P.A. SERVIS s. r. o. za kupní cenu ve výši 510,-Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 21  
 
12. směnu části pozemku  parc. č. 745 ost. pl.  díl "a"o výměře 104 m2 ve vlastnictví Města 
Olomouce za pozemek parc. č. 493  louka o výměře 417 m2 ve vlastnictví paní Aleny Štenclové, vše  
v k.ú.  Radíkov, s tím že paní Alena Štenclová doplatí cenový rozdíl ve výši 20.763,-Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 23  
 
13. uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě  na část pozemku  parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 
0,6 m2 v k.ú. Droždín manželům Lence a Miroslavu Wagnerovým dle důvodové zprávy bod III. 24    
 
14. uzavření smlouvy o  budoucí kupní  smlouvě  na část pozemku parc. č. 613 ost. pl. o výměře 12 
m2 v k.ú. Nová Ulice společnosti EOS Group s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 25  
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 1951  ost. pl. díl "a" o výměře 20 m2 v k.ú. Holice manželům  
Liboru a    Haně Poulíčkovým za kupní cenu ve výši 6.050,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 26  
 
16. směnu stavby parkoviště na části pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. za část pozemku parc. č. 75/99 
ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví statutárního města Olomouc s tím že 
statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 5.920,- Kč, a to bez souhlasu s oplocením 
podél pozemku parc. č. 75/99 mezi domy Bezručova 5 a 3 dle důvodové zpráv bod III. 27    
 



  10 

 
17.  úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. 
č. 75/99 ost. pl. o výměře 378 m2 v k.ú. Olomouc - město ve prospěch SBD Sigma Olomouc, a to 
bez souhlasu s oplocením podél pozemku parc. č. 75/99 mezi domy Bezručova 5 a 3 dle doplněné 
důvodové zprávy bod III. 27    
 
18. odprodej části pozemku parc.č. 240 ost.pl. o výměře  135  m2 v k.ú. Bělidla manželům Petru a 
Ludmile Miheladzovým  za kupní cenu ve výši 76.950,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 28  
 
19. bezúplatný převod objektu Sadové nám. č. 24 tzv. Katolického domu včetně pozemku parc. č. 
248/3 st. pl. o výměře 911 m2 v k.ú. Svatý Kopeček Arcidiecézní charitě Olomouc za podmínky 
zřízení hospice dle důvodové zprávy bod III. 29  
 
20. bezúplatný převod drobného hmotného investičního majetku do vlastnictví Moravského 
divadla Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 13  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Evy Halasové o výkup pozemku parc. č. 556/8 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Nové 
Sady z vlastnictví  paní Evy Halasové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 3   
 
2. žádosti manželů  Miroslava  a Ludmily Omelkových o odprodej části pozemku parc. č. 458 ost. 
pl. o výměře 203 m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 7   
 
3. žádosti manželů Karla a Libuše Knoblochových o odprodej pozemků parc. č. 411 st. pl. o výměře 
16 m2, parc. č. 1156/6 zahrada o výměře 387 m2, vše v k.ú. Černovír a manželů Ing. Františka a 
Aleny Rybových o odprodej pozemků parc. č. 426 st. pl. o výměře 16 m2,  parc. č. 1156/7 zahrada o 
výměře 334 m2, vše v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 9  
 
4. žádosti manželů Radoslava a Evy Staňkových o odprodej  pozemku parc. č. 120/10 zahrada o 
výměře 214 m2 v k.ú. Bělidla manželům Radoslavu a Evě Staňkovým dle důvod. zprávy bod III.10  
 
5.  žádosti ZD Unčovice o odprodej pozemků parc. č.  506/32 o výměře 226 m2, parc. č. 506/33 o 
výměře 226 m2, parc. č. 506/40 o výměře 15302 m2, vše ost. pl. v k.ú. Unčovice dle důvodové 
zprávy bod III. 22  
 
6. žádosti  pana Roubala o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000, čís. spis.  seznamu 4a, 
bod  61 ve věci  odprodeje pozemku parc. č. 686 zast. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Ing. Pavlu Pišťákovi dle důvodové zprávy bod IV. 4  
 
7. žádosti pana Jiřího Čeloucha o revokaci části usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. 
seznamu 3, bod 68 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemků parc. č. 1253/13 o výměře 560 m2, 
parc. č. 1253/14 o výměře 548 m2, parc. č. 1253/15 o výměře 502 m2, vše orná půda v k.ú. Hynkov 
panu Jiřímu Čelouchovi za kupní cenu ve výši 28 930,- Kč a trvat na kupní ceně ve výši  28 930,- Kč 
dle důvodové zprávy bod IV. 5   
 
8. žádosti pana Radka Tučka a pana Radka Vymazala - Sdružení VTInteriér o revokaci části 
usnesení zastupitelstva  města ze dne 15. 6. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 11  ve věci výše 
kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 165/6 ost. pl. o výměře 989 m2 v k.ú.  Nové Sady dle 
důvodové zprávy bod IV. 7  
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9. firmy OBZOR,  výrobní družstvo Zlín o revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 5. 10. 2000 
čís. spis. seznamu  3 bod 7 ve věci nevyhovění žádosti firmy OBZOR, výrobní družstvo Zlín o 
odprodej o odprodej  části objektu tř. Svornosti č. 2 dle důvodové zprávy bod IV. 9      
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Firma TENNE 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
úpravu termínů dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1.žádosti paní Dagmar Zamykalové a panu Petru Zamykalovi dle důvodové zprávy bod 8 str. 5  
 
2. schvaluje  
1. postup při řešení žádosti p. Pavla Víta dle důvodové zprávy bod 2 str. 1,2  
2. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 13 str. 8  
3. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 14 str. 8, 9  
4. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 15 str. 9  
5. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 16 str. 9  
6. možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 17 str. 10 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. manželů Markových dle důvodové zprávy bod 5 str. 3  
2. výměny vchodových dveří dle důvodové zprávy bod 20 str. 11  
3. manželů Marty a Dalibora Pyšových na úhradu nákladů za změnu prohlášení vlastníka a 
ověření podpisů 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. záměr prodeje domu po bytových jednotkách dle upravené důvodové zprávy bod 6 str. 4  
2. záměr prodeje domu po bytových jednotkách dle upravené důvodové zprávy bod 7 str. 4  
3. uzavření věcného břemene práva chůze a jízdy dle důvodové zprávy bod 9 str. 5, 6  
4. prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 12 str. 7  
5. možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 18 a,b str.10  
6. možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 19 str. 10,11  
7. prodej pozemků parc. č. 564 st. pl. o vým. 209 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod 
3 str. 2   
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5. ukládá  
1. převést částky vlastníků jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod 15 str. 9  
2. převést částky vlastníků jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod 16 st. 9 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
6. vyhovuje žádosti  
1. nájemníků  domu Albertova 3d dle důvodové zprávy bod 4 str. 2,3  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny roku 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2001 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 MIS - časový harmonogram 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat v pracovní skupině MIS čerpání rozpočtu roku 2001 a body 6.1, 6.2, 6.3 harmonogramu 
realizace 
T:  6.2.2001 
O: ved. odd. MIS  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Zpráva o využití dotačních titulů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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10 Koncepce rozvoje bydlení v Olomouci - roční zpráva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vypuštění bodů F - druhý a třetí úkol z Koncepce  rozvoje bydlení v Olomouci dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
doplnit důvodovou zprávu o připomínky dle diskuse a předložit RMO 
T: 20.2.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 IDOS - návrh úpravy jízdného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dopracovat důvodovou zprávu ve smyslu diskuze a předložit RMO kompletní materiál 
T:  6.2.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
12 Vyhodnocení plnění smluvních vztahů s EURO AWK 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
priority při realizaci přístřešků firmou EURO AWK v roce 2001 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
13 Poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
 
 



  14 

2. nevyhovuje  
žádosti pana Jana Švejcara o výjimku při poskytování nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 
službou 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Statutárního města 
 Olomouce nestátním subjektům působícím v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce, schválenými RMO dne 
25.1.2000 
T: 20.2.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Příspěvky do 5.000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T:  6.2.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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16 Festival Divadelní Flora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2001 
 
3. ukládá  
každoročně nárokovat částku nutnou k zajištění festivalu "Divadelní Flora" jako účelově vázanou 
T: 4. čtvrtletí každého roku  
O: řed. org. Moravské divadlo  
 
4. ukládá  
dohodnout s vedoucím OVVI zahrnutí festivalu do programu projektu Oživení centra města 
T:  6.3.2001 
O: řed. org. Moravské divadlo  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
17 Investiční záměr - rekonstrukce Schweitzerova ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
investiční záměr na rekonstrukci komunikace ulice Schweitzerova dle varianty 3 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 Malá parkoviště - návrh akcí rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zahájení projektové přípravy k akcím č. 1-12 dle důvodové zprávy a předložení materiálu do RMO 
včetně rozpočtu 
T:  3.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
zahájit projekční přípravu na akce dle bodu 2 usnesení 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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19 Zastávka MHD - Nový Svět 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se stanoviskem KMČ č. 16 při  řešení zastávek MHD dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Využití areálu Olomouc - Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměry využití areálu Olomouc - Chválkovice dle důvodové zprávy bod 1, 3 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s ředitelem TSMO,a.s.  zadat studii statické stability haly C a D v tomto areálu 
T:  6.2.2001 
O: ved. odb. investic  
 
4. ukládá  
dopracovat navržené záměry využití areálu Olomouc - Chválkovice v letech 2001 - 2005 včetně 
zpřesnění odhadu finančních nákladů na realizaci a vyhodnocení jejich efektivnosti (dle bodu 4 
důvodové zprávy) 
T: 20.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. a M. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 Počítače od komerční banky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení počítačů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit předání počítačů do škol dle upravené důvodové zprávy 
T:  6.2.2001 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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22 Žádost o změnu účelu užití poskytnutého finančního příspěvku (FN 
 Olomouc) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
23 Informace o portfoliu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložené informace o portfoliu města 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Jednací řád ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
pracovní skupině dopracovat jednací řád ZMO a předložit jej RMO 
T:  6.2.2001 
O: pracovní skupina  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
25 Finanční a kontrolní výbor ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
uložit kontrolnímu a finančnímu výboru zpracovat statuty a jednací řády výborů 
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3. ukládá  
předložit zastupitelstvu města ke schválení doporučení dle bodu 2 usnesení 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
26 Kontrolní a finanční komise RMO - další činnost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zrušuje  
v souladu s § 102, odst. 1, pís. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích kontrolní komisi rady a odvolává z 
funkce její členy ke dni 24.1.2001 
 
3. schvaluje  
změnu názvu finanční komise RMO na ekonomickou komisi RMO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
informovat členy kontrolní komise o přijatém usnesení dle bodu 2 
T:  6.2.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor a Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 II. městský bál - projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu včetně předložených projektů 
 
2. ukládá  
připravit smlouvu s agenturou Galia 
T:  6.2.2001 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
3. ukládá  
podepsat smlouvu s vybranou agenturou  
T:  6.2.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
plesovému výboru dále spolupracovat s vybranou agenturou v intencích podepsané smlouvy a 
koordinovat přípravy II. městského bálu 
T: průběžně 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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28 Příprava 15. zasedání ZMO, konaného dne 8.3.2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
usnesení RMO ze dne 9.1.2001, bod 15, týkající se stanovení termínu konání ZMO 
 
2. stanovila  
termín  15. zasedání ZMO na čtvrtek dne 8.3.2001 v 9.oo hod. v aule Právnické fakulty UP 
Olomouc 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Pojmenování ulic - potřeba určení názvů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO návrhy názvů ulic dle důvodové zprávy 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
3. ukládá  
přepracovat Pravidla postupu pro stanovení názvu nově vznikajících ulic a přejmenování 
stávajících názvů ulic a předložit RMO 
T:  6.2.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
30 TSMO a.s. - sečení travnatých ploch (kontrolní akce) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Projekt: "Minimalizace odpadů" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s převzetím záštity RMO nad dalším ročníkem projektu "Méně odpadu pro Olomouc" 
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
32 Informace o vývoji zahraničních kontaktů města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o vývoji zahraničních kontaktů města Olomouce v druhé polovině roku 2000 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
33 SDF MO - návrh plánu oprav 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat vyhodnocení plánu oprav za rok 2000 a předložit jej RMO včetně návrhu plánu oprav na 
rok 2001  
T:  6.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
34 Stromy ve městě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o záměru  odboru ŽP ke zvýraznění potřeby stromů jako důležité složky životního 
prostředí 
 
2. souhlasí  
s předloženým záměrem 
 
3. ukládá  
informovat  Radu města Olomouce o výsledcích ankety k předloženému záměru dle důvodové 
zprávy 
T: 15.5.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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35 Akce hrazené z nájemného SMV, a.s. - změna plánu na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu plánu rekonstrukcí vodovodů a kanalizací města Olomouce na r. 2001 (hrazených z 
nájemného Středomoravské vodárenské, a.s.) dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat SMV a.s. o změně plánu rekonstrukcí na rok 2001 
T:  6.2.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 
36 Různé - vítání občánků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o vítání prvního dítěte Milénia 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
37 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rezignaci Mgr. Kubešové na činnosti dle ústní důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
doplnění redakční rady Radničních listů a pracovní skupiny pro transformaci SDF MO o  
PaedDr.  Piláta, náměstka primátora, dle ústní důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 

 
38 Různé - žádost Klubu českých turistů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní informaci o žádosti Klubu českých turistů z Beskyd 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora 
 


