
 
USNESENÍ 

 

z 60. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 24.4.2001  
 
 

1 Studie p ředprostoru krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. souhlasí 
s principy řešení studie předprostoru krematoria dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit zpracování změny DUR Rekonstrukce třídy Míru II.etapa dle důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Tramvajová tra ť Globus - zám ěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem návrhu na pořízení změny ÚPnSÚ ve věci nové tramvajové trati k společensko 
obchodnímu areálu Globus dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit  RMO návrh na pořízení změny ÚPnSÚ ve věci nové tramvajové trati k společensko 
obchodnímu areálu Globus dle upravené důvodové zprávy 
T: 7.8.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zajistit změnu DÚR tř. Míru II. etapa a pokračovat v přípravě této stavby dle důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o možnosti spolufinancování rekonstrukce 
komunikace II/448 v rámci rekonstrukce tř. Míru II. etapa 
T: 26.6.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu  24.4.2001, vč. plnění úkolů se čtvrtletním termínem 
kontroly 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
toto své usnesení: 
- bod 13, část 2 ze dne 11.1.2000, týkající se provádění kontrol tržiště ve čtvrtletních 
termínech  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 575/5 díl „d“ ost. pl.  o výměře 132 
m2 v k. ú. Neředín předem určeným zájemcům manželům Vladimíru a Miladě Hobzovým dle 
důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu ZŠ Svatoplukova č. 11 - NP 12 m2 + umístění anténních 
stožárů předem určenému zájemci Euro Tel Praha s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP MŠ Holice - Náves Svobody č. 38 - 38, 67 m2 předem 
určenému zájemci paní MUDr. Bohumile Losové dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Na Bystřičce č.o. 10 - suterén - 26,89 m2 předem 
určenému zájemci panu Františku Svobodovi dle důvodové zprávy bod II. 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu společného prostoru Stiborova č.o. 8 - suterén předem 
určenému zájemci panu Josefu Seiberovi dle důvodové zprávy bod I. 5)  
  
6. zveřejnění úplatného pronájmu NP ul. Vrchlického - garáž - o výměře 12 m2 předem 
určenému zájemci panu MUDr. Janu Kuncovi dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění  úplatného pronájmu části střechy domu Tomkova 41, Ladova 1 předem 
určenému zájemci firmě Siemens s. r. o.  dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 200 m2 v k.ú. Povel 
paní Olze Zavřelové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
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9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ost. pl. o výměře 92 m2 v k.ú. Lazce paní 
Libuši Tomečkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 180 m2 v k.ú. Lazce 
paní Marii Šebkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
11. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice - části o 
výměře 216 m2 panu Petru Uřičákovi, části o výměře 120 m2 paní Janě Glonekové, části o 
výměře 100 m2 paní Mileně Holíčkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 179 orná půda a části pozemku parc. č. 1059/5 
ost. pl. o celkové výměře 664 m2 v k.ú. Černovír paní Haně Podseníkové dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1)   
 
13. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 137 orná půda v k.ú. Nové Sady - části o 
výměře 350 m2 paní Petře Halouzkové, části o výměře 520 m2 panu Ervinu Bodinkovi, části 
o výměře 170 m2 paní Věře Šimičkové, části o výměře 160 m2 panu Milanu Kroaovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
14. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 79/1 ost. pl. v k.ú. Hejčín - části o výměře 300 
m2 paní Antonii Janáčkové, části o výměře 330 m2 panu Ivanu Puhačovi, části o výměře 182 
m2 panu Bedřichu Kvapilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)      
 
15. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 256/1 louka v k..ú. Hejčín - části o výměře 220 
m2 paní Marii Černochové, části o výměře 250 m2 MUDr. Janu Bilíkovi, části o výměře 1200 
m2 panu Miroslavu Grmelovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 380/131 zahrada o výměře 430 m2 v k.ú. Hejčín 
MUDr. Liboru Čechovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Droždín 
manželům Pavlu a Lence Jurášovým za podmínky, že provedou na vlastní náklady přeložku 
vodovodu dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1201/1 st. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
Stanislavu Šestákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/17, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 158 
m2 paní Haně Kráčmarové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 75 m2 
paní Ivaně Berkové dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/12, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 108 m2 
paní Janě Smrčkové dle důvodové zprávy bod II. A) 7) 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 111 m2 
panu Bohdanu Gallatovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8) 
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 884 st. pl. o výměře 165 m2 v k.ú. Olomouc - 
město ve vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 332/2 zahrada o výměře 210 m2 v k.ú. Hejčín 
Ing. Tomáši Petrlemu dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
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25. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Týneček 
paní Karolíně Flaksové dle důvodové zprávy bod II. A) 14) 
 
26. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 185 st. pl. o výměře 185 m2 a části pozemku parc. č. 
73 zahrada   o výměře 75 m2, vše  v k.ú. Povel manželům Stanislavu a Aleně Cikovým dle 
důvodové zprávy bod II. A) 15) 
 
27. úplatný pronájem pozemků parc. č.  565  zahrada o výměře 630 m2 a parc. č. 564 st. pl. 
o  výměře 28 m2, vše v k.ú. Radíkov paní Jindřišce Jáchymkové dle důvodové zprávy bod II. 
A) 16) 
 
28. úplatný pronájem NP Horní nám. č. 1 - 201, 5 m2  společnosti Premiér marketing group, 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
29. úplatný pronájem NP ZŠ Olomouc 8. května č. 29 - 23, 10 m2 - suterén společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
30. výběr nájemce objektu č. 34 v areálu letiště Neředín mezi MVDr. Václavem Lakomým, 
panem Petrem Kohnem a panem Ladislavem Řmotem, panem Jiřím Brejníkem formou 
obálkové metody na výši nájemného při minimální výši nájemného 250,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)     
 
31. úplatný pronájem NP Sušilovo náměstí č.o. 1 - přízemí - 172 m2  panu Igoru 
Werkmannovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
32. úplatný pronájem  NP Náves Svobody č. 37 - dříve prodejna potřeb a pomůcek pro 
řezníky a uzenáře - 87, 80 m2 paní Ivaně Somsiové dle důvodové zprávy bod II. B) 5) 
 
33. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - kancelář - III. patro - 17, 16 m2 Hnutí DUHA  
dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
34. výběr nájemce NP - tř. Svornosti č. 31 - dříve ateliér - 26, 30 m2 mezi panem Josefem 
Otčenáškem, paní Mgr. Hanou Petrlovou, Ing. Bc. R. Chrenkem, panem Zdeňkem 
Schonsgiblem formou obálkové metody na dar městu při minimální výši daru 20 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8)   
 
35. uzavření smlouvy o nájmu plynárenských zařízení mezi statutárním  městem Olomouc a 
Severomoravskou plynárenskou, a. s., Ostrava  dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1414/1 ost. pl. o výměře  123 m2 v k.ú. 
Chválkovice firmě STAVING Olomouc s. r. o. za podmínky odboru dopravy dle důvodové 
zprávy bod II. A) 17)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Ing. Aleny Bernardové - A. I. B. o úplatný pronájem pozemku parc. č. 841/30 ost. pl. o 
výměře 382 m2 a části parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 24 m2, vše  v k.ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
2. manželů RNDr. Michala a Mgr. Barbary Buriankových o úplatný pronájem pozemku parc. 
č. 3 orná půda o výměře 644 m2 v k.ú. Týneček dle důvodové zprávy bod II. A) 10) 
 
3. firmy DATROLEX s. r. o. o úplatný pronájem objektu č. 2 v areálu letiště Neředín dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3) 
  
 



 5 

4. občanského sdružení CADUCEUS o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - kancelář - 
III. patro - 17, 16 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
5. SBD U kovárny č. 44 o revokaci části usnesení RMO ze dne 24. 10. 2000, čís. spis. 
seznamu 4, bod III. A) 8) ve věci  výše nájemného za pozemek  parc. č. 692 st. pl. o výměře 
4062 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
6. manželů Pavla a Růženy Trávníčkových o revokaci usnesení RMO ze dne 5. 12. 2000 , 
čís. spis. seznamu 4, bod III. A) 1) ve věci schválení úplatného pronájmu části pozemku 
parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Hejčín paní Boženě Plaché dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)  
 
3. trvá 
na původním doporučení zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na pozemek parc. č. 3 orná půda o  výměře 644 m2 v k.ú. Týneček manželům 
Alešovi a Iloně Látalovým při kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 
10) 
 
4. souhlasí 
1. s podnájmem na části parc. č. 291/1 ost. pl. o výměře 3866 m2 v k.ú. Nedvězí, části parc. 
č. 1791/2 orná půda o výměře o výměře 3756 m2 a části parc. č. 1841 orná půda o výměře 
1358 m2, vše v k.ú. Holice pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 
11)     
 
2. s tím, aby po dobu 12ti let byly ponechány stávající podmínky nájmu tj. 495.048,-Kč/rok při 
zachování závazku ze strany nájemce přispívat na opravy a údržbu Edelmannova paláce ve 
výši 60.000,-Kč ročně dle důvodové zprávy bod II. B) 6) 
 
3. s  provedením stavebních úprav v NP tř. Svobody č.o. 21 - suterén až V.podlaží - o 
výměře 1.612 m2, které spočívají v generální opravě secesního obkladu na chodbách 
budovy ve výši 274.288,- Kč vlastním nákladem nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 9)     
 
4.  se zohledněním vložených investic ve výši 274.288,- Kč formou odpočtu z nájemného 
v NP - tř. Svobody č.o. 21 - suterén až V.podlaží - o výměře 1.612 m2 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 9)  
 
5. s odpočtem skutečně vložených investic ve výši 82.066,80 Kč v souvislosti s realizací 
stavebních úprav v NP tř. Svobody č. o. 21 - provizorium - dvorní trakt - 1. NP, 2. NP - o 
výměře 108 m2 formou odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 10)   
 
6. s odpočtem vložených investic ve výši 614 069,- Kč z nájemného za pronájem NP Horní 
nám. č. 1. - 197, 86 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 11) 
 
7. s vybudováním a užíváním nájezdu včetně parkovišť a vybudováním a užíváním přípojky 
inženýrských sítí na pozemku parc. č. 312/7 ost. pl. v k. ú. Holice pro realizaci výrobní haly 
firmy Czech Republic Onamba, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
8. s uzavřením podnájemních smluv mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a 
Českým telekomunikačním úřadem, společností MERIT GROUP, a.s., Územním střediskem 
záchranné služby , společností UPC Česká republika, a.s., společností ECHOTON, a.s., 
Vězeňskou službou ČR, Bezpečnostní informační službou,  společností Definitely, s.r.o., 
společností Grundfos, s.r.o., - prostory věžového vodojemu, a to na dobu určitou, nejdéle 
však do 29.3.2020 za podmínky, že STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. odvede 
statutárnímu městu Olomouc 25 % z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
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9. s nabytím  “Nadjezdu na polní cestě v Olomouci - Řepčíně” od Pozemkového  fondu ČR 
do majetku statutárního města Olomouce na základě privatizačního   projektu zpracovaného 
Pozemkovým fondem ČR a doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí přilehlých 
pozemků p.č.  1181 a p.č. 1180, ost. komunikace v k.ú. Řepčín  za předpokladu, že před 
uzavřením  vlastní smlouvy o převodu mostu budou splněny podmínky dle důvodové zprávy 
bod IV. 11)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení odvodu dešťové vody na 
pozemku  parc. č. 316/1 orná půda o výměře 1108 m2 v k. ú. Slavonín ve prospěch manželů 
Zdenka a Jiřiny Nedvědických dle důvodové zprávy bod III. 1) 
 
2. výkup části pozemku parc. č. 678/21 o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 678/4 o   
výměře 113 m2 a části pozemku parc. č. 682 o výměře 46 m2, vše orná půda ve vlastnictví  
manželů Jana a Ivety Dolejšových dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes část  
pozemku parc. č. 678/21 o výměře 61 m2 a část pozemku parc. č. 678/4 o   výměře 113 m2 
a část pozemku parc. č. 682 o výměře 46 m2, vše orná půda ve prospěch manželů Jana a 
Ivety Dolejšových za podmínky, že vyhotovení geometrického plánu zajistí žadatelé na 
vlastní náklady dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
4. úplatné zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 384/1 st. pl. o výměře 345 m2 v 
k.ú. Olomouc - město obsahujícího právo napojení plynové přípojky ve prospěch pana Dana 
Koliby dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 601/29 o výměře 11325 m2, parc. č. 601/42 o výměře 
6779 m2, parc. č. 601/100 o výměře 5019 m2 a parc. č. 905/17 o výměře 23742 m2, vše 
orná půda v k.ú. Řepčín  ve vlastnictví ČR a ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 655 zahrada o výměře 1681 m2  v k.ú. Chválkovice  
ve vlastnictví ČR a ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku statutárního města 
Olomouc dle důvodové zpráv bod III. 6) 
 
7. bezúplatné zřízení  věcného břemene na část pozemku parc. č. 424/2 zahrada  o  výměře 
516 m2 v k.ú. Hodolany  ve vlastnictví společnosti TESCO s. r. o. obsahující právo  přístupu 
(průchod a průjezd) a   údržby k vodovodní šachtě ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
8. převod pozemků parc. č. 466/8 orná půda o výměře 3 688 m2, parc. č. 481/4 zahrada  o 
výměře 1 213 m2, parc. č. 528/89 orná půda o výměře 2 106 m2, vše v k.ú. Bystrovany z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Obce Bystrovany za kupní cenu ve 
výši 143 350,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
9. bezúplatný převod pozemků  parc. č. 559/1 ost. pl. o výměře 2 670 m2, parc. č. 560 ost. 
pl. o výměře 1 304 m2, parc. č. 561 ost. pl. o výměře 4 800 m2, parc. č. 562/1 ost. pl. o 
výměře 2 327 m2, parc. č.562/2 ost. pl. o výměře 2 006 m2, parc. č. 563/1 ost. pl. 2 776 m2, 
parc. č. 563/2 ost. pl. o výměře 3 165 m2, parc. č. 565/29 ost. pl. o výměře 148 m2, parc. č. 
566/1 ost. pl. o výměře 1 040 m2, parc. č. 567/1 ost. pl. o výměře 3 213 m2, parc. č. 568 ost. 
pl. o výměře 526 m2, parc. č. 570 ost. pl. o výměře  3 774 m2, parc. č. 573 ost. pl. o výměře 
585 m2, parc. č. 577/1 ost. pl. o výměře 4 050 m2, parc. č. 577/3 ost. pl. o výměře 4 759 m2, 
parc. č. 577/7 ost. pl. o výměře 408 m2, parc. č. 578 ost. pl. o výměře 2 480 m2, parc. č.  582 
ost. pl.  o výměře 1 032 m2, část parc. č. 597/1 ost. pl. o výměře 3 414 m2,  parc.č. 597/2 
ost. pl. o výměře 228 m2, část parc. č. 598/1 ost. pl. o výměře 2 193 m2, část parc. č. 598/2 
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ost. pl. o výměře 504 m2, část  parc. č. 599 ost. pl. o výměře 2 394 m2, vše v k.ú. Bystrovany 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Bystrovany dle důvodové 
zprávy bod III. 8) 
 
10. uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2004/2 ost. pl. o výměře 2494 m2, parc. 
č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 a parc. č. 312/5 ost. pl. o výměře 410 m2, vše v k. ú. 
Holice ve vlastnictví ReCap Trade a.s. za pozemky parc. č. 315/1 orná půda o výměře 518 
m2, parc. č. 315/4 orná půda o výměře 1417 m2 a parc. č. 309 zahrada o výměře 1906 m2, 
vše v k. ú. Holice ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu 
dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
11. uzavření smlouvy o půjčce 567 tun dlažebních kostek vel. 20/20 cm od Dopravního 
podniku města Olomouce, a.s. na dobu 5 let dle důvodové zprávy bod IV. 9) 
 
12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 212 orná půda o výměře 420 m2 v k.ú. Nový 
Svět ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
13. směnu pozemků parc. č. pozemků parc. č. 1597/1 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 
1598/10 orná půda o výměře 62 m2 , parc. č. 1600/1 lesní půda o výměře 10715 m2 a parc. 
č. 1600/5 lesní půda o  výměře 1483 m2 , vše v k.ú. Horka nad Moravou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 1667 les o výměře 239 m2 v k.ú. Horka 
nad Moravou ve vlastnictví pana Sedláčka s tím, že pan Sedláček doplatí cenový rozdíl ve 
výši 149 320,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)  
  
14. odprodej 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 kupní cenu ve výši 1. 174 
319,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 11)    
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 206 m2 v k.ú. Chválkovice 
manželům MUDr. Martinu a MUDr. Daniele Sedlákovým za kupní cenu ve výši 123 290,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
16. odprodej pozemku parc. č. 1678/45 ost. pl. o  výměře 15m2 v k.ú. Holice firmě 
NOVOTISK spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 7 250,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 384/107 o výměře 6 m2 a části parc. č. 821/3 o výměře 
25 m2, vše zahrada v k.ú. Hodolany panu Ing. Miloslavu Krčkovi a paní  Naděždě Taiblové 
za kupní cenu ve výši 23 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
18. odprodej pozemků parc. č. 917/1 zahrada o výměře 67 m2 a parc. č. 917/3 zahrada o 
výměře 426 m2, vše v k.ú. Grygov manželům Jaroslavu  a Aleně Klaudovým za kupní cenu 
ve výši 11 058,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Ing. Libora Marečka o odprodej části  pozemku parc. 332/2  zahrada o výměře 100 
m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
2. žádosti manželů MUDr. Martina a MUDr. Daniely Sedlákových o odprodej části pozemku 
parc. č. 787/1 zahrada o výměře 226 m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 12) 
7. revokuje 



 8 

1. část usnesení RMO ze dne 24. 10. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod III. A) 8) ve věci 
rozsahu pronájmu pozemku parc. č. 692 st. pl. SBD U kovárny č. 44 a  schvaluje  snížení 
předmětu nájmu na část pozemku parc. č. 692 st. pl. o výměře 3284 m2 v k.ú. Povel dle 
důvodové zprávy bod IV. 1)     
 
2. část usnesení rady města ze dne 6.3.2001 čís. spis. seznamu 4, bod II.B, 3 ve věci  účelu 
nájmu v NP Sušilovo nám. č.o. 1 o výměře 50 m2 a souhlasí se změnou účelu nájmu z 
garáže na sklad zednického materiálu dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
3. část usnesení rady města ze dne 6.3.2001 čís. spis. seznamu 4, bod II.B, 3 ve věci účelu 
nájmu v NP Sušilovo nám. č.o. 1 o výměře 63 m2 a souhlasí se změnou účelu nájmu z 
autodílny na garáž dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
4. část usnesení rady města ze dne 6.3.2001 čís. spis. seznamu 4, bod II.B, 3 ve věci výše 
nájemného za pronájem plechové haly na nádvoří objektu Sušilovo nám. č.o. 1 o výměře 
215 m2 a schvaluje nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 6)    
 
5. část usnesení rady města ze dne 3.4.2001 č. spis. seznamu 4, bod I., 6,7,8 ve věci změny 
subjektu na straně žadatele ve věci zveřejnění úplatného pronájmu předem určenému 
zájemci a schvaluje zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Černá cesta 49, části 
střechy domu Politických vězňů 2, části střechy domu Dolní náměstí 2 předem určenému 
zájemci společnosti Siemens s. r. o.  dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
8. neschvaluje 
1. pronájem mostu od Pozemkového fondu ČR na přechodné období dle důvodové zprávy 
bod IV. 11) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 82 ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části pozemku  parc. č. 316/1 role o výměře 500 m2 v k.ú. Slavonín manželům 
MUDr. Evě a Dr. Ing. Václavu Johnovým a schválit kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. 184 
450,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Žádosti o odprodej dlažebních kostek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odprodej 160 m2 dlažebních kostek Římskokatolické farnosti Sv. Mořice Olomouc dle bodu 1 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odprodej 12 m2 dlažebních kostek 10/10 manželům Švihálkovým dle bodu 2 upravené 
důvodové zprávy 
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4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu nachystat a předložit k podpisu smlouvy o odprodeji žulové dlažby : 
a) dle bodu 1 důvodové zprávy, 
b) dle bodu 2 upravené důvodové zprávy 
T: 15.5.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Změna tajemníka v majetkoprávní komisi, jmenování taje mníka 

finan čního výboru ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. odvolává 
Ing. Reginu Vrbovou z funkce tajemníka majetkoprávní komise 
 
2. jmenuje 
Mgr. Markétu Bartoňkovou do funkce  tajemníka majetkoprávní komise 
 
3. jmenuje 
Bc. Vítězslavu Vičarovou do funkce tajemníka finančního výboru ZMO 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod  1, str. 1 
 
2. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2, str. 1 
 
3. schvaluje 
odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3, str. 1 
 
4. schvaluje 
odklad podpisu kupní smlouvy - Polská 54 dle důvodové zprávy bod 4, str. 2 
 
5. vyhovuje žádosti 
vlastníků bytu tř. Svornosti 51, Gorazdovo nám. 11 dle důvodové zprávy bod 5, str. 2 
 
6. vyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu Foerstrova 16 dle důvodové zprávy bod 7, str. 3 
 
7. schvaluje 
úhradu společných nákladů za bytové jednotky v majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 6, str. 2 
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8. ukládá 
převést částky dle důvodové zprávy bod 5, str. 2 
T: 12.6.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
9. ukládá 
převést částky dle důvodové zprávy bod 6, str. 2 
T: 12.6.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
10. ukládá 
převést částku dle důvodové zprávy bod 7, str. 3 
T: 12.6.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
11. vyhovuje žádosti 
nájemníků dle důvodové zprávy bod 8, str. 3 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 9, str. 3,4 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny 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 na nejbližším zasedání Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými 
rozpočtovými změnami 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Odvod výt ěžku VHP - Vallota, s. r. o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel 
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3. ukládá 
zajistit převod financí dle důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Odvod výt ěžku VHP - Endl, s. r. o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel 
 
3. ukládá 
zajistit převod financí dle důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Rozpočtová zm ěna - pilotní program Haná  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do seznamu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy body 1 a 3 do seznamu nekrytých požadavků 
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3. ukládá 
předložit RMO položkový rozpis jednotlivých požadavků 
T: 26.6.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
13 Rozpočtová zm ěna - program ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu s Hydroprojektem Praha a.s. na dopracování a rozšíření žádosti o 
poskytnutí dotací z programu ISPA 
T: 15.5.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 IDOS - optimalizace jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení autobusové linky č. 29 do IDOS za podmínky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh úprav v autobusovém a tramvajovém provozu od 10.6.2001 dle bodů A., B. a E. 
upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
změnu názvů autobusových zastávek dle upraveného bodu C. upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat veřejnost o nových úpravách jízdních řádů IDOS 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí odd. IDOS 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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15 Dětský parlament  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
seznámit s iniciativou Dětského parlamentu poslanecké kluby ZMO 
T: 15.5.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
seznámit veřejnost do 10.5.2001 s iniciativou Dětského parlamentu prostřednictvím 
Radničních listů 
T: 15.5.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
16 Projekt Bezbariérová Olomouc - základní teze  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
teze projektu Bezbariérová Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
věcný i časový harmonogram přípravy projektu Bezbariérová Olomouc dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit zpracovaný návrh projektu RMO v termínu dle důvodové zprávy 
T: 25.9.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
17 Horní nám ěstí - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat v dalších krocích dle upraveného bodu 1d) důvodové zprávy 
T: 15.5.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Výběrová řízení OI - VVZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
seznam firem k obeslání nabídek dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat a RMO předložit návrh prezentace úprav přednádražního prostoru 
T: 15.5.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu na společný výkon autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti s f. 
Stavoprojekt Olomouc, a.s. 
T: 15.5.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Pravidla pro poskytování dar ů z rozpo čtu Statutárního m ěsta 

Olomouce ob čanům v hmotné tísni  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Pravidla pro poskytování darů z rozpočtu Statutárního města Olomouce občanům v hmotné 
tísni dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat dle schválených Pravidel pro poskytování darů z rozpočtu Statutárního města 
Olomouce občanům v hmotné tísni 
T: průběžně 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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20 Zprávy o činnosti p říspěvkových organizací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložené výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž Statutární město 
Olomouc plní funkci zřizovatele 
 
2. schvaluje 
výši mimořádných odměn za rok 2000 tak, jak jsou uvedené v doplněné důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2002 souhrnnou zprávu o činnosti organizací 
za rok 2001 
T: duben 2002 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zpracovat zprávu o činnosti řízené organizace v průběhu března roku 2002 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: březen 2002 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Koncepce nakládání s bytovým fondem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Plnění programového prohlášení - návrhy řešení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat materiál s vedoucími odborů dle věcné příslušnosti  
T: 29.5.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
Večeř Jan, Bc., tajemník 
Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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23 SDFMO - Hotelový d ům - prov ěření rozsahu víceprací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit plnění úkolů bodu 4. závěru důvodové zprávy 
T: 9.10.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
24 Vyúčtování služebních cest  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Záměr výrobního investora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení 40. schůze RMO ze dne 6. 6. 2000 - bod 29 
 
3. schvaluje 
zveřejnění pronájmu nebytového prostoru Tererovo nám. 4 a část objektu Tererovo nám. 3 
předem určenému zájemci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Univerzitní 16 - rozpracování usnesení ZMO 8.3.200 1  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odeslat ihned odpověď PhDr. Davidkové ve smyslu důvodové zprávy 
T: 15.5.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
27 Návrh ve řejného projednávání - kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizaci veřejného projednávání dle upravené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
28 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RADIO BAR na 
Blažejském náměstí č. 7, Olomouc, v rozsahu 18,45 m2 pro žadatele Radio Haná, spol. s 
r.o., náměstí Osvobození 27, 783 35  Horka nad Moravou, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2001 
 
2.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MONA LISA na 
Horním náměstí č. 20, Olomouc, v rozsahu 20,3 m2 pro žadatelku Ing. Sylvii Tomandlovou, 
Schweitzerova 52, 779 00  Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2001 
 
3. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BOHEMIA 
v ulici Rožňavská č. 18, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatelku p. Janu Neplechovou, 
Elišky Krásnohorské 21, 772 00  Olomouc, na dobu od 1. 5. do 31. 9. 2001 
 
4. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO D+Z v ulici 
Brunclíkova č. 1, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatelku p. Danuši Čechovou, Brunclíkova 
1, 783 71  Olomouc, každoročně vždy na dobu od 1. 5. do 30. 9. v letech 2001 - 2002 
 
5. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna BOHÉMA v 
ulici tř. Svobody č. 27, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Jiřího Mosera, Masarykova 
36, 772 00  Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2001 
 
6. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar JANA v ulici 
Masarykova č. 15, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele f. BERTOLDI spol. s r.o., 
Masarykova 15, 772 00  Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2001 za podmínky vydláždění 
chodníku dle důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
1. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DÁŠENKA 
v ulici Masarykova č. 3, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele f. SONERO spol. s r.o., 
Masarykova 3, 772 00  Olomouc, z důvodu zahájení trvalých stavebních úprav budovy (nové 
schodiště a vstup do budovy) v místě zamýšlené předzahrádky 



 18

Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Přechody na m ěstských komunikacích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na zrušení přechodů pro chodce dle bodu 3) A. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
požádat OkÚ Olomouc o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle 
bodu 3) B. důvodové zprávy 
T: 15.5.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
dopracovat materiál o možnosti uplatnění jiného způsobu řešení přechodů mimo křižovatky 
na území Olomouce 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Povolení  vjezdu do p ěší zóny + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s tím, že žádosti o osvobození od poplatků za povolení k vjezdu do pěší zóny bude 
projednávat a schvalovat rada města 
 
4. promíjí 
poplatky za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 žadatelům  DC 90 Olomouc a Agentuře sester Domácí péče a to za 
období od 1.4.2001 do 31.12.2001 v rozsahu povolení vydaných na základě usnesení RMO 
ze dne 3.4.2001 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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31 Malé projekty + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
32 Příprava 16. a 17. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín 16. zasedání ZMO: na čtvrtek 31.5.2001 v době od 14.oo hod.  
- místo:  zasedací místnost v  I. poschodí radnice 
 
2. stanovila 
- termín 17. zasedání ZMO: na středu 27.6.2001 od 9.oo hod. 
- místo : aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
3. bere na v ědomí 
návrh programu 16. a 17. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
33 Nové zastávky MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat a předložit RMO dopracovaný návrh o způsobu financování zastávek MHD 
T: 15.5.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
připravit návrh změn tras autobusových linek a situování zastávek v lokalitě Horní Lán v 
souvislosti s výstavbou Společensko obchodního centra 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí odd. IDOS 
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4. ukládá 
zahájit projekční přípravu autobusových zastávek na ul. J.V. Pavelky dle bodu A1 důvodové 
zprávy 
T: 15.5.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
předložit návrh na rozpočtovou změnu z vícezdrojového financování pro realizaci 
autobusové točny - zastávky na ul. Průmyslové 
T: 15.5.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Převod majetku - elektrocentrála  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s bezúplatným  převodem majetku dle  doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na bezúplatný převod majetku na jednání ZMO dne 31.5.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
35 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ Slavonín podle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena KMČ Černovír  podle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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36 Přísedící krajského soudu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
v termínu do 21.5.2001 předložit vedoucí kanceláře primátora návrhy na přísedící krajského 
soudu dle důvodové zprávy  
T: 29.5.2001 
O: poslanecké kluby 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
37 Základní informace o z řízení a činnosti skupiny prevence 

kriminality p ři Městské policii Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat akce dle bodu E/důvodové zprávy 
T: 9.10.2001 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
3. souhlasí 
se zařazením finančních příspěvků dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 P-centrum - návrh na zp ůsob splácení poskytnuté bezúro čné 

půjčky formou hmotného pln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se způsobem splácení poskytnuté bezúročné půjčky ve výši 300 tis.Kč formou hmotného 
plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 26.2 usnesení RMO ze dne 5.12.2000 týkající se odkladu splátky půjčky a poskytnutí 
příspěvku na provoz P-centra pro rok 2001 
 
4. souhlasí 
s odkladem termínu splátky půjčky do nejbližšího jednání Zastupitelstva města Olomouce 
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5. souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu  města Olomouce na provoz víceúčelového 
zařízení P-centrum pro rok 2001, schváleného RMO na její schůzi konané dne 23.1.2001 dle 
termínu dle bodu 3 upravené důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
předložit návrh na způsob splácení poskytnuté bezúročné půjčky formou hmotného plnění 
dle důvodové zprávy k projednání Zastupitelstvu města Olomouce na jeho nejbližším jednání 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Olomouce na provoz 
víceúčelového zařízení P-centrum pro rok 2001, schváleného RMO na její schůzi konané 
dne 23.1.2001 v termínu dle bodu 3 upravené důvodové zprávy 
T: 15.5.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
39 Rozpracovanost investi čních akcí roku 2000  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
služební cestu na konferenci EU 
 
Předložil: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
 
 
41 Zahrani ční studijní cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ 
 
2. schvaluje 
účast ing.J.Látala, náměstka primátora na zahraniční studijní cestě ČSSI a ČKAIT 
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Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
42 Malá parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
akce č. 3, 7, 8, 9 a 10 dle důvodové zprávy k realizaci v roce 2001 
 
3. ukládá 
zajistit realizaci malých parkovišť dle bodu 2 v roce 2001 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
43 Změna smlouvy o sdružení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu smlouvy o sdružení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Botanická zahrada - Rozárium - prohlášení za kultu rní památku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění dopisu adresovaného na  Ministerstvo kultury, včetně přílohy - Komentáře k návrhu na 
prohlášení Botanické zahrady - Rozária v Olomouci za kulturní památku 
 
3. ukládá 
ihned odeslat schválený dopis na Ministerstvo kultury 
T: 15.5.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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45 Různé - žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
realizovat opravy poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce v rámci programu 
záchrany architektonického dědictví ČR pro rok 2002 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
46 Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytec h a 

ubytovacích za řízeních v majetku m ěsta Olomouce - zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v 
majetku města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat při příjmu žádostí o městský byt dle upravené důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
47 Různé - zpráva ze zahrani ční služební cesty do Luzernu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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48 Různé - Závod míru 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
 
 

 

 

 

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


