
 

  

 USNESENÍ 
 
 z 55. schůze Rady města Olomouce, konané dne  6.2.2001 
 
1 Tržnice - výběrové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
způsob dvoukriteriálního hodnocení nabídek investorů dle upravené  důvodové zprávy bodu č. 1 
 
3. schvaluje  
upravené podmínky pro vybraného investora dle důvodové zprávy bodu č. 2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Nařízení obce - sjízdnost a schůdnost místních komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dopracovat nařízení obce dle důvodové zprávy a předložit RMO 
T: 26.6.2001 
O: ved. odb. dopravy  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 6.2.2001 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
bod 17, část 3, usnesení RMO ze dne 9.5.2000, týkající se předložení návrhu systému podpory 
spolupráce s partnerskými městy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 



 

  

4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu MŠ Náves Svobody č. 38 -  suterénní místnost - 14 m2 předem 
určenému zájemci panu Mgr. Trbuškovi dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, k.ú. Neředín o 
výměře 19 m2 předem určenému zájemci paní Renátě Drcmánkové dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, k.ú. Neředín o 
výměře 22 m2 předem určenému zájemci panu Martinu Drcmánkovi dle důvodové zprávy bod I. 3)    
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1975 o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č.  
1409/2 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Chválkovice manželům Světle a Martinu Pajurkovým dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 677/1 ost. pl. o výměře 445 m2 a části o výměře 85 m2 v 
k.ú. Hodolany ve vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 51 zahrada o výměře 155 m2 v k.ú. Hejčín manželům 
Anně a Ferdinandu Ožanovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
7. zveřejnění odprodeje objektu č. p. 25 s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o výměře  3541 m2 a 
ost. stav. objekt s pozemkem parc.č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v k.ú. Holice obecně dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
8. zvýšení nájemného od 1. 1. 2001 o inflační koeficient, tj. o 3,9 %  v MŠ Dobrovského č. 8 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
9. úplatný pronájem NP Vrchlického č. 3 - motogaráž - 3 m2 panu Svatopluku Prosivanskému dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
10. úplatný pronájem NP - kpt. Nálepky č. 6 - dříve kanceláře - 32 m2 Krajské radě Pionýra dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
11. zveřejnění pronájmu  NP I. P. Pavlova č. 69 - 197 m2 předem určenému zájemci panu Aleši 
Domanskému dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Droždín paní 
Blance Navarové dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 877/35 ost. pl. o výměře 1159 m2 a parc. č. 878/17 orná 
půda o výměře 270 m2, vše v k.ú. Holice panu Josefu Pickovi dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  841/2 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti LORIKA CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
15. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na r. 2001 ve výši 62,325.661,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)  
 



 

  

16. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  plynovodní přípojky z majetku statutárního města 
Olomouce do majetku Severomoravské   plynárenské, a.s. Ostrava dle důvodové zprávy bod IV. 4) 
 
17. snížení nájemného v NP J. Opletala č. o. 1 na 1500,-, 800,-, 500,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5)  
 
18. úplatný pronájem pozemků parc. č. 368/1 o výměře 48597 m2, parc. č. 368/2 o výměře 1419 m2, 
vše louka v k.ú. Týneček, parc. č. 1161 louka o výměře 9974 m2 v k.ú. Černovír, parc. č. parc. č. (195) 
o výměře 13320 m2, parc. č. (200) o výměře 71625 m2, parc. č. (201) o výměře 51514 m2, parc. č. 
(202) o výměře 14572 m2, parc. č. (204) o výměře 14470 m2, parc. č. (205) o výměře 12186 m2, vše 
v k.ú. Hlušovice panu Miroslavu Tichému dle upravené důvodové zprávy bod III. 10)  
 
2. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na část  pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, k.ú. Neředín o 
výměře 22 m2 s panem Josefem Mulíčkem dohodou dle důvodové zprávy bod I. 3) 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
3. bere na v ědomí  
1. výsledek výběru nájemců a  budoucích kupujících na pozemky parc. č.  28/2 o výměře 545 m2, 
28/3 o výměře 537 m2, 28/4 o výměře 528 m2, parc. č. 28/7 o výměře 600 m2  v k.ú. Pavlovičky 
formou obálkové metody na výši kupní ceny mezi manžely Ing. Stanislavem a Erikou Vránovými, 
panem Václavem Šimkem, paní Lenkou Basemansovou, manžely Petrem a Marcelou Šafratovými, 
panem Richardem Rábem a manžely Janem a Marií Terrichovými dle důvodové zprávy bod II. A) 1)     
 
2. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi panem Luďkem Běhalem na straně prodávajícího 
a  panem Ing. Jiřím Dočkalem na straně kupujícího dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
   
3. dohodu mezi  panem Pavlem Bláhou, paní Zdeňkou Kočí a MUDr. Dosoudilovou ve věci 
zprůchodnění původní cesty parc. č. 1416/2 a 1416/4, vše ost. pl. v k.ú. Chválkovice dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)  
 
4. ukládá  
zveřejnit úplatný pronájem s následným odprodejem částí pozemku parc. č. 28 orná půda (dle GP 
parc. č.  28/3 o výměře 537 m2, 28/4 o výměře 528 m2), v k.ú. Pavlovičky obecně dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1) 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. nevyhovuje žádosti  
1. společnosti REFAS OLOMOUC s. r. o. o převod zděného přístavku na pozemku parc. č. 22/2 ost. 
pl. o výměře 4 259 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
2. pana Ing. Romana Chrenka o úplatný pronájem části zahrady parc. č. 532, zahrada o výměře cca. 
204 a parc. č. 708 o výměře cca. 267 m2, st. plocha, v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. 
A) 7)   
 
3. paní Kamily Harcsové o odklad splátky kupní ceny za odprodej objektu č. p. 25 s pozemkem parc. 
č. 456/1 zast. pl. o výměře  3541 m2 a ost. stav. objekt s pozemkem parc.č. 457 zast. pl. o výměře 
299 m2, vše v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 



 

  

4. pana MVDr. Vaďury - elektro o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 
18 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
6. ukládá  
předložit studii  využití pozemků pro potřeby  letiště Neředín  dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
T:  6.3.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
7. ukládá  
zakreslit do snímku katastrální mapy celého areálu letiště majetkoprávní vztahy k pozemkům dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5) 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
8. ukládá  
jednat s žadatelem o řešení pronájmu v rámci společného pozemku dle důvodové zprávy bod II. A) 
7) 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
9. souhlasí  
1.  s provedením stavebních úprav spočívajících v adaptaci a rozšíření prodejny NP Horní nám. č . 5 v 
maximální výši 1 664 704, 70 Kč bez nároku na odpočet vložených investic z nájemného dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10)   
 
2. s podnájmem na část NP I. P. Pavlova č. 69 - 16 m2 pro paní Zdenku Tuškovou dle důvodové 
zprávy bod II. B) 11)  
 
3. s podnájmem na část NP I. P. Pavlova č. 69 o výměře 100 m2 pro společnost CERTAZ CZ, s. r. 
o. dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
4. s ponecháním stávajících sazeb nájemného v objektech škol dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
5. s vypovězením smlouvy o provozování, údržbě a opravách plynovodní přípojky na ul. Holická 
č.36, uzavřené mezi Městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, ze dne 
24.8.1998 dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
6. se zvýšením nájemného o inflační koeficient ve výši 3,9 % v NP tř. Svobody č. 32 - Poliklinika 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 14)               
 
10. trvá  
1. na úhradě dlužného nájemného (resp. části)  ve výši 64 575,- Kč za pronájem NP Riegrova č. 5 
Billard clubem a souhlasí se splátkovým kalendářem s tím, že nájemné bude uhrazeno do konce 
roku 2001 dle důvodové zprávy bod II. B) 9) 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prominutí pohledávky ve výši 128 
254,80 Kč za   pronájem NP Riegrova č. 5 Billard clubem dle důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
2. odprodej pozemků parc. č. 1027/1 o výměře 3570 m2, parc. č. 1028 o výměře 3698 m2, parc. č. 
1007/1 o výměře 2837 m2, parc. č. 1007/3 o výměře 6305 m2, vše orná půda v k.ú. Grygov Ing. 
Otakaru Suchému za kupní cenu ve výši 232 016,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 3)  
3. výkup pozemku parc. č. 604/8 o výměře 55 m2 a parc. č. 604/9 o výměře 37 m2, vše v k. ú. Nové 



 

  

Sady z vlastnictví MUDr. Bohumila Navrátila do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 44. 160,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 1253/7 role o výměře 889 m2 v k.ú. Hynkov  MUDr. Emilii Strnadové 
za kupní cenu ve výši 6 988,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 1247/10 orná půda o výměře 563 m2 v k.ú. Hynkov  panu Jiřímu  
Čelouchovi za kupní cenu ve výši 10 794,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
6. odprodej pozemku parc. č. 539/50 zahrada o výměře 89 m2 v k.ú. Černovír manželům Františku a 
Iloně Herotovým za kupní cenu ve výši 4 074,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 16 
m2 v k.ú. Hodolany společnosti LORIKA CZ s. r. o. při kupní ceně ve výši 510,- Kč/m dle důvodové 
zprávy bod III. 11)  
 
8. odprodej pozemku parc. č. 590/10 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice  firmě AHOLD Czech 
Republic a. s. za kupní cenu ve výši 20 000,-Kč  dle upravené důvodové zprávy bod III. 12)  
   
9. zřízení zástavního práva na objekty bytových domů Synkova 11, 13, 15 a Černá cesta 12, 14, 16, 
18 ve prospěch ČR - Ministerstva pro místní rozvoj dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
10. doplnění usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 3. 2000 uvedeného v čísle spisového seznamu 
č. 3 pod bodem  č.39 ve věci směny pozemků parc.č.1650/1 o výměře 661 m2,parc.č.1650/9 o 
výměře 2 822 m2,parc.č.1650/10 o výměře 703 m2,parc.č.1721/29 o výměře 4 928 m2,vše orná 
půda,vše v kú Holice a pozemek parc.č.754/4 ost.plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Chomoutov, 
parc.č.36/2 ost.plocha o výměře 253 m2 v k.ú.Klášterní Hradisko,část pozemku parc.č.86/2 ost.plocha 
o výměře 350 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko,pozemek parc.č.84 zahrada o výměře 154 m2 v 
k.ú. Povel,vše ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR za pozemky parc.č.1793/7 o výměře 37 900 
m2,parc.č.1793/10 o výměře 4 179 m2,parc.č.1800/23 o výměře17 175 m2,parc.č.1839 o výměře 15 
084 m2,parc.č.1863/133 o výměře 1 656 m2,parc.č.1863/174 o výměře 3 030 m2,parc.č.1863/175 o 
výměře 1 702 m2,vše role v k.ú.Holice ve vlastnictví Města Olomouce o  pozemky p.č.1721/4 o 
výměře 238 m2 orná půda,p.č.1721/36 o výměře 976 m2 orná půda a p.č.1646 o výměře 1400 m2 
ostatní plocha,silnice ve vlastnictví ČR - správě Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod 
III. 15)  
 
11. bezúplatný převod pozemku p.č.913/87 o výměře 41 m2 ostatní plocha v k.ú.Nová Ulice ve 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do majetku  statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 16)  
 
12. úplatný převod pozemku   parc. č. 102/10 zahrada o výměře 121 m2 v k.ú.Olomouc - město  z 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do  vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 17) 
 
12. ukládá  
jednat s Billard clubem o splátkovém kalendáři na úhradu dlužného nájemného za pronájem NP 
Riegrova č. 5 a o možnosti nabídky jiných NP pro činnost Billiard clubu dle důvodové zprávy bod II. 
B) 9) 
T:  6.3.2001 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
 



 

  

13. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na NP I. P. Pavlova č. 69 - 197 m2 s paní Zdenkou Tuškovou dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11) 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Blanky Navarové o odprodej části pozemku parc. č. 369 ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. 
Droždín dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. žádosti pana Josefa Picka o odprodej pozemku parc. č. 877/35 ost. pl. o výměře 1159 m2 a 
parc. č. 878/17 orná půda o výměře 270 m2, vše v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti manželů Jaromíra a Marie Hanákových o odprodej  pozemků parc. č. 1007/1 o výměře 
2837 m2, parc. č. 1007/3 o výměře 6305 m2, vše orná půda v k.ú. Grygov dle důvodové zprávy bod 
III. 3)    
 
4. žádosti pana MVDr. Vaďury - elektro o odprodej části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 
18 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
5. žádosti manželů René a Ivety Kortišových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, 
čís. spis. seznamu 3, bod 40 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 45/12 
orná půda o výměře 2 000 m2 v k.ú. Nový Svět dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
6. žádosti  pana Miroslava Tichého o odprodej pozemků parc. č. parc. č. (195) o výměře 13320 m2, 
parc. č. (200) o výměře 71625 m2, parc. č. (201) o výměře 51514 m2, parc. č. (202) o výměře 14572 
m2, parc. č. (204) o výměře 14470 m2, parc. č. (205) o výměře 12186 m2, vše v k.ú. Hlušovice, parc. 
č. 368/1 o výměře 48597 m2, parc. č. 368/2 o výměře 1491 m2, vše louka v k.ú. Týneček, parc. č. 
1161 louka o výměře 9974 m2 v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 10) 
 
15. revokuje  
1. část usnesení rady města ze dne 12. 9. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod III. A) 21 ve věci  subjektu  
výpůjčitele pozemků parc. č. 1003 zast. pl., parc. č. 1953 zast. pl. , parc. č. 634/16 ost. pl., 634/2 ost. 
pl., parc. č. 653/1 ost. pl., parc. č. 645/2 ost. pl., parc. č. 834/1 ost. pl., vše v k.ú. Hodolany ze 
společnosti Alkona Invest CZ a.s. na společnost Alpha Immorent s. r. o. dle důvod. zprávy bod IV. 5)  
 
2. část usnesení rady města ze dne 12. 9. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod III. A) 20  ve věci  subjektu 
oprávněného z věcného břemene, jejímž předmětem je právo odpovídající věcnému břemeni 
vedení splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 645/2 ost. pl. a parc. č. 1953 zast. pl., vše v k.ú. 
Hodolany ze společnosti Alkona 
Invest CZ a.s. na společnost Alpha Immorent s. r. o. a  doporučuje zastupitelstvu města schválit 
úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení splaškové kanalizace na pozemku parc. 
č. 645/2 ost. pl. a parc. č. 1953 zast. pl., vše v k.ú. Hodolany  ve prospěch společnosti Alpha 
Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
3. část usnesení rady města ze dne 12. 9. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod III. A) 22 ve věci  subjektu  
oprávněného z věcného břemene, jejímž předmětem je právo odpovídající věcnému břemeni  
uložení a vedení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře 7.275 m2 v k. ú. 
Hodolany  ze společnosti Alkona Invest 
CZ a.s. na společnost Alpha Immorent s. r. o. a doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení kanalizační přípojky na pozemku 
parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře 7.275 m2 v k. ú. Hodolany  ve prospěch  společnosti Alpha 
Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 5)  



 

  

4. část usnesení rady města ze dne 12. 9. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod IV. 25 ve věci  subjektu 
budoucího 
dárce parkovacích stání, chodníků, veřejné zeleně, okružní křižovatky, parkoviště, veřejného 
osvětlení a přeložky vodovodu, vše na ulici Štursova a Vejdovského ze společnosti Alkona Invest 
CZ a.s. na společnost Alpha Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
16. nesouhlasí  
s umístěním informačních, reklamních a propagačních poutačů na štítech objektů: Na Vozovce 50 - 
štít na Foerstrové ul. Albertoa 3, 11, 25 pro pana Radomíra Piterku - DIDI zámečnictví dle důvodové 
zprávy bod II. B) 8) 
 
17. ukládá  
projednat možnost zvýšení nájemného v objektech škol pro školní rok 2001/2002 a předložit 
zprávu RMO dle důvodové zprávy bod II. B) 13) 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
18. ukládá  
podepsat dodatek ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace dle 
důvodové zprávy bod IV. 3) 
T:  6.3.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Mlýnská č. 2 - splátkový kalendář 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část svého usnesení ve věci schválení splátkového kalendáře na doplatek kupní ceny za objekt 
Mlýnská č. 2 ze dne 25. 2. 1999 čís.spis. seznamu 6 bod 10 c a usnesení 
zastupitelstva města ze dne 16. 12. 1999 čís. spis. seznamu 3a bod 86 ve věci revokace části svého 
usnesení ze dne 25. 
2. 1999 čís. spis. seznamu 6 bod 10 c) a schválení splátkového kalendáře na úhradu zbytkové 
kupní ceny za objekt Mlýnská č. 2 a schválit nový splátkový kalendář na úhradu zbytkové kupní 
ceny za objekt Mlýnská č. 2, když tato částka bude navýšena o 6 % úrok z prodlení dle důvodové 
zprávy 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. uznání faktur dle důvodové zprávy bod  2 str. 1,2  
3. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3 str.2  
4. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 4 str.2,3  
5. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy 5 str.3  
6. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str.3 
 



 

  

2. vyhovuje žádosti  
1. nájemníků dle důvodové zprávy bod 13 str.7 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. kupní cenu za byt tř.l máje 42 dle důvodové zprávy bod 11 str.6  
2. navýšení kupní ceny za byt v domě Komenského 6 dle důvodové zprávy bod 12 str 6,7  
3. prodej bytů oprávněným nájemníků dle důvodové zprávy bod 14 str.8  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Vítězslava Šopíka  dle důvodové zprávy bod 10 str.5,6  
2. žádosti pana Tomáše Dolečka dle důvodové zprávy bod 17 str.9  
3. žádosti pana Stanislava Mrtýnka dle důvodové zprávy bod 18 str.9  
4. žádosti paní  Vladimíry Krahulíkové dle důvodové zprávy bod 19 str.9  
5. žádosti pana Martina Maidla dle důvodové zprávy bod 20 str. 10  
6. žádosti nájemníků domu Charkovská 9 o revokaci  ve věci prodeje domu dle důvodové   
    zprávy bod 21 str.10  
7. žádosti nájemníků domu Velkomoravská 63 o revokaci ve věci prodeje domu dle  
    důvodové zprávy bod 22 str.10,11  
8. žádosti nájemníků domu  Velkomoravská 59 o revokaci ve věci prodeje domu dle  
    důvodové zprávy bod 23 str.11  
.  
5. nevyhovuje žádosti  
1. paní Malíčkové Jindřišky a schvaluje proinvestování II.poloviny kupní ceny v zateplení bytu dle 
důvodové zprávy bod 15 str.8  
2. pana Jaroslava Sobotky dle důvodové zprávy bod 16 str. 8,9  
3. manželů Štěpánkových dle důvodové zprávy bod 9 str.5  
4. o možnost  proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 7 str.4  
5. o možnost proinvestování  druhé poloviny kupní ceny do výše 50 % dle důvodové zprávy bod 8 
str.4 
 
6. ukládá  
1.převést částky vlastníkům jednotlivých domů dle 
důvodové zprávy bod 5 str.3  
2.převést částky na fond oprav domů dle důvodové zprávy bod 6 str.3 
T:  6.3.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
7. ukládá  
obeslat pana Jiřího Brače, Rooseveltova 30 dle důvodové zprávy bod 10 str.5 
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

7 Rozpočtové změny roku 2001,část A - úprava schváleného návrhu rozpočtu 
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2001 v rámci zajištění vazby 
 globální dotace ze státního rozpočtu na rozpočet města, 
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, část B 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
rozpočtové změny dle důvodové zprávy, část A - úprava schváleného návrhu rozpočtu 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2001 v rámci zajištění vazby globální dotace ze stát. 
rozpočtu na rozpočet města 
 
4. ukládá  
a) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2001 dle důvodové 
zprávy, část A  
b) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 dle 
důvodové zprávy, část B 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Likvidace - Moravské autoopravny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
likvidátorce státního podniku Moravské autoopravny Olomouc "v likvidaci" předložit Radě města 
Olomouce - "Závěrečnou zprávu o likvidaci včetně všech příloh"  
T:  6.3.2001 
O: likvidátor st.p.  
 
3. ukládá  
likvidátorce státního podniku Moravské autoopravny Olomouc "v likvidaci" předložit Radě města 
Olomouce -  "Návrh na výmaz státního podniku z Obchodního rejstříku" 
T: 20.3.2001 
O: likvidátor st.p.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
 
 



 

  

9 Transformace SDF MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s bližší přípravou varianty č. 9 a), b), c)  dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
rozpracovat variantu č. 9 a předložit o ní zprávu RMO  
T: 20.2.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
postup při transformaci SDF MO dle upraveného bodu 6 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí  
se záměrem založení a.s. k datu 1.1.2002 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
 městě Olomouci (dále jen Smlouva) na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na rok 2001 
 
3. ukládá  
projednat Dodatek č. 1 ke Smlouvě na rok 2001 v představenstu TSMO, a.s. 
T:  6.3.2001 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s., podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě na rok 2001  
T:  6.3.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
5. ukládá  
zahrnout schválenou částku Dodatku č. 1 Smlouvy na rok 2001 do souboru nekrytých 
požadavků rozpočtu SmOl   
T: 20.2.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
 
 



 

  

11 SDFMO - plán oprav na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
plán oprav na rok 2001v rozsahu upravených položek 1 až 11 přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
dopracovat předloženou "Kontrolu plnění plánu oprav z r. 2000" - dle diskuse 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
4. ukládá  
předložit RMO změnu plánu na r. 2001 upraveného dle diskuse 
T: 20.2.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Univerzitní   16 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat se všemi vlastníky jednotek v domě Univerzitní 16 o zjištěných skutečnostech dle důvodové 
zprávy 
T: 20.2.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 Pracovní skupina - povodňové plány nemovitostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pracovní skupinu pro vypracování I. etapy povodňových plánů - Olomouc -Jih 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
 



 

  

14 IDOS - návrh úpravy jízdného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh na úpravu jízdného na území města Olomouce dle bodu 2 důvodové zprávy s účinností od 
1.5.2001 
 
3. ukládá  
postupovat dle upraveného harmonogramu dle bodu 5 důvodové zprávy 
O: ved. odb. dopravy  
 
4. ukládá  
předložit RMO vyhodnocení efektivnosti systému IDOS na katastru města Olomouce 
T: 20.3.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
15 Jednací řád ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem jednacího řádu ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
jednací řád zastupitelstva - dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
předložit upravený jednací řád ZMO na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
16 Kontrola SDF MO - podněty ing. Marka, člena ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
prověřit rozsah víceprací dle bodu 4 důvodové zprávy 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. kontroly  



 

  

3. ukládá  
předložit RMO návrh systémové nápravy zjištěných skutečností dle bodu 4 důvodové zprávy 
T: 20.2.2001 
O: M. Petřík a Ing. Procházka, členové RMO  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
17 Pravidla pro stanovení názvů ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
doplněná "Pravidla postupu pro stanovení názvu nově vznikajících ulic" 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
18 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
platy vedoucích odborů dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
19 Organizační záležitosti - platové zařazení ředitele Správy lesů města 
 Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši měsíčního základního platu pro rok 2001 a roční odměny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Organizační záležitosti - platové zařazení ředitelů příspěvkových 
 organizací města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
 



 

  

2. schvaluje  
platy ředitelům příspěvkových organizací dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Investiční záměr - hasičská zbrojnice Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu č. 1 investičního záměru 
 
3. ukládá  
pokračovat v projektové přípravě a následné realizaci dle schválené varianty 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Komise  Farmak 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Zpráva z pracovní cesty AVEC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat informaci o zapojení jednotlivých členů do organizační struktury projektu AVEC 
T:  6.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

24 Výběrová řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup při zadávání veřejných zakázek dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat opatření dle upravené důvodové zprávy 
T: 20.2.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: p. M. Petřík a Ing. Procházka, členové rady města 
 
 
25 Zahraniční služební cesta - Luzern 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zahraniční služební cestu do Luzernu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
26 Zahraniční služební cesty - plán 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
plánované zahraniční cesty na rok 2001 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
27 Finanční příspěvek - RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 



 

  

28 Žádost o půjčku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje  
žádosti dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o rozhodnutí RMO 
T: 20.2.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
29 Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
 nestátním subjektům působícím v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Rekonstrukce ulice Koželužská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
doplnit důvodovou zprávu o odborná stanoviska  
T: 20.2.2001 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
31 Kulturní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
rezignaci členů kulturní komise dle důvodové zprávy 
 
 



 

  

3. ukládá  
předložit RMO návrh na doplnění kulturní komise 
T: 20.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
4. vyslovuje pod ěkování  
rezignujícím členům kulturní komise 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora  


