
 
USNESENÍ 

 

z 62. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29.5.2001  
 
 

 
1 Prezentace úprav p řednádražního prostoru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh prezentace stavby „Úpravy přednádražního prostoru, I. a II. etapa“ dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit prezentaci stavby „Úpravy přednádražního prostoru, I. a II. etapa“ dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 26.6.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 29.5.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 28, část 2 ze dne 3.4.2001 týkající se transformace SDFMO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře  o výměře 
135 m2  v k.ú. Hodolany předem určeným zájemcům manželům Bc. Aleši a Bc. Miroslavě 
Dvorským dle důvodové zprávy bod I. 1. 
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2. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části  pozemku parc. č. 5/8 ost. 
pl.  o výměře 2050 m2 v k.ú. Povel předem určenému zájemci firmě K-STAV Olomouc, spol. 
s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2. 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře  15 m2  v k. ú. 
Bělidla předem určenému zájemci paní Jarmile Navrátilové dle důvodové zprávy bod I. 3. 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 369 st. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. 
Olomouc - město předem určenému zájemci panu Františku Wiedermannovi dle důvodové 
zprávy bod I. 4. 
 
5. zveřejnění úplatného  pronájmu částí NP - hangárů W1 a W2 č. 31 a 32 předem určeným 
zájemcům společnosti AEROTRADE, s. r . o.  Praha, Ivanu Zvolskému, Velký Týnec, Pavlu 
Kučerovi, Olomouc, Pavlu Jiříčkovi, Prostějov, Ing. Petru Kejdušovi, Olomouc, Miloslavu 
Látalovi, Olomouc, Zdeňku  Pazderovi, Olomouc, společnosti Partner Group, a. s. Prostějov 
a JUDr. Bohuslavu Cahovi, Mohelnice dle důvodové zprávy bod I. 5. 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu v NP - Peškova č. 1 - parkovací stání - v domě DPS 
předem určenému zájemci paní Anně Kulhánkové dle důvodové zprávy bod I. 6. 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy NP- ZŠ Olomouc 8. května č. 29 - 1 m2 
předem určenému zájemci společnosti UPS Česká republika a. s. dle důvodové zprávy bod 
I. 7. 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 532, zahrada, o výměře 192 m2, k. 
ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Ing. Romanu Chrenkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 8. 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 532, zahrada, o výměře 136 m2, k. 
ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Otčenáškovi dle důvodové zprávy bod I. 9. 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu NP ul. Vrchlického - garáž - o výměře 12 m2 předem 
určenému zájemci paní Boženě Drábkové dle důvodové zprávy bod I. 10. 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu NP Polívkova 16a - garáž - o výměře 27 m2 předem 
určenému zájemci paní Jiřině Lexové dle důvodové zprávy bod I. 11.   
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Karafiátová č. o. 1 předem určenému 
zájemci společnosti Siemens s. r. o. za podmínky uplatnění inflačního koeficientu dle 
důvodové zprávy bod I. 12. 
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 2112 m2 v k.ú. Nové Sady  - 
část o výměře 113 m2 paní Jiřině Schubertové, část o výměře 260 m2 panu Jaroslavu 
Hrázkovi, část o výměře 100 m2 panu Stanislavu Dostálovi, část o výměře 260 m2 panu 
Jiřímu Dostálovi, část o výměře 100 m2 panu Pavlu Kubesovi, část o výměře 280 m2 panu 
Josefu Jeřábkovi, část o výměře 260 m2 manželům Karlu a Zdeňce Zatloukalovým, část o 
výměře 260 m2 manželům Jaromíru a Emilii Hanákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1.  
 
14. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 622/7 pastvina o výměře 1388 m2  v k.ú. Nové 
Sady - část o výměře 226 m2 paní Růženě Zatloukalové, část o výměře 260 m2 paní Lence 
Olšinové, část o výměře 260 m2 panu Jaroslavu Vyhnálkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 
1. 
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15. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 622/6,7 zahrada v k.ú. Nové Sady - část o 
výměře 260 m2 panu Karlu Gottovi, část o výměře 260 m2 paní Zdeňce Dolanské dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 622/8 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Nové 
Sady paní Ivaně Pokorné dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
17. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 319/1 louka o výměře 1827 m2 a částí parc. č. 
319/4 ost. pl. o výměře 1880 m2, vše v k.ú. Nové Sady - část o výměře 200 m2 paní Milice 
Vaňharové, část o výměře 290 m2 paní Danuši Kopecké, část o výměře 286 m2 Ing. 
Vladimíru Nejezchlebovi, část o výměře 300 m2 paní Anežce Flachsové, část o výměře 140 
m2 panu Ivanu Pokutovi, část o výměře 300 m2 paní Marii Frantíkové, část o výměře 300 m2 
panu Vojtěchu Uhlířovi, část o výměře 300 m2 paní Ludmile Flégrové, část o výměře 140 m2 
panu Jaroslavu Skácelovi, část o výměře 280 m2 manželům Vladimíru a Květoslavě 
Krejčířovým, část o výměře 280 m2 panu Ivo Lašťákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
18. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 319/2 orná půda v k.ú. Nové Sady - části o 
výměře 287 m2 Dr. Jiřímu Koplíkovi, část o výměře 250 m2 panu Jaroslavu Opletalovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/4 ost. pl. o výměře 130 m2 v k.ú. Nové 
Sady paní Žofii Kameníčkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
  
20. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 318/2 orná půda v k.ú. Nové Sady - části o 
výměře 340 m2 paní Jitce Coufalové, části o výměře 300 m2 Ing. Petru Hrbáčkovi, části o 
výměře 355 m2 panu Pavlu  Dvorskému, části o výměře 350 m2 Ing. Miroslavu  Bernátovi, 
části o výměře 337 m2 paní Elišce Gelnerové dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
21. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 1059/5 ost. pl. a parc. č. 179 orná půda o 
výměře 664 m2 v k.ú. Černovír paní Haně Podsedníkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 270 m2 v k.ú. 
Klášterní Hradisko Ing. Zdiradu Houdkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Lazce 
panu Radomíru Hurvovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 5 m2 
panu Josefu Ošťádalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4. 
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 103 m2 
panu Martinu Berkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5. 
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 490/1 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti Olber Olomouc,  s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 6. 
 
27. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 68/20 ost. pl. o výměře 2, 70 m2 v k.ú. Lazce  
společnosti D. P. U. Consulting, s. r . o. dle důvodové zprávy bod II. A) 7. 
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 575/5 díl „d“ ost. pl.  o výměře 132 m2 v k. ú. 
Neředín manželům Vladimíru a Miladě Hobzovým dle důvodové zprávy bod II. A) 8 
 
29. úplatný pronájem pozemků parc. č. 79/131 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 608/2 ost. pl. 
o výměře 1471 m2, parc. č. 608/11 ost. pl. o výměře 244 m2, parc. č. 608/28 ost. pl. o 
výměře 1477 m2, parc. č. 121/26 orná půda o výměře 549 m2, vše v k.ú. Neředín ve 
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vlastnictví paní Marie Peřinové, Věry Kučerové a Hany Slavíkové dle důvodové zprávy bod 
II. A) 9.   
 
30. úplatný pronájem pozemku parc. č. 777 st. pl. o výměře 204 m2 a parc. č. 115/5 zahrada 
o výměře 1760 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ŽS BRNO a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 10. 
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 28 (dle GP parc. č. 28/3) o výměře 537 m2 v k. 
ú. Pavlovičky manželům Ing. Marcele a Ing. Oldřichu  Buiglovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 11. 
 
32. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 1291 ost. pl.  o výměře 600 m2 v k.ú. Droždín 
společnosti PRESBETON NOVA, s.r.o. Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 12. 
 
33. úplatný pronájem pozemku p. č. 312  o výměře 25 840 m2 a parc. č. 210/1 o výměře 24 
686 m2, vše ost. pl. v k.  ú. Neředín ve vlastnictví MUDr. Václava Fordeye dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13. 
 
34. úplatný pronájem NP I. P. Pavlova č. 69 - 171, 40 m2 panu Radimu Mikešovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2. 
 
35. úplatný pronájem části střechy domu Karafiátova č.o. 1 a místa o výměře 1 m2 pro 
umístění technologie  společnosti Definitely, s. r. o. s podmínkou uplatnění inflačního 
koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
 
36. úplatný pronájem části střechy domu Černá cesta 49 společnosti EuroMontela s. r. o. s 
podmínkou uplatnění inflačního koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 4. 
 
37. úplatný pronájem části střechy domu Politických vězňů č. 2 společnosti EuroMontela s. r. 
o. s podmínkou uplatnění inflačního koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 5. 
 
38. úplatný pronájem části střechy domu Dolní náměstí 2 společnosti EuroMontela s. r. o. s 
podmínkou uplatnění inflačního koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 6. 
 
39. úplatný pronájem NP - Na Bystřičce č.o. 10 - suterén - 26,89 m2  panu Františku 
Svobodovi dle důvodové zprávy bod II. B) 7. 
 
40. úplatný pronájem části společného prostoru Stiborova č.o. 8 - suterén panu Josefu 
Seiberovi dle důvodové zprávy bod II. B) 8. 
 
41. úplatný pronájem NP ul. Vrchlického - garáž - o výměře 12 m2 panu MUDr. Janu Kuncovi 
dle důvodové zprávy bod II. B) 9.  
 
42. úplatný pronájem části střechy domu Tomkova 41, Ladova 1 firmě Siemens s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10. za podmínky uplatnění inflačního koeficientu 
 
43. úplatný pronájem části střechy domu Černá cesta 49, části střechy domu Politických 
vězňů 2, části střechy domu Dolní náměstí 2  společnosti Siemens  s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 11. za podmínky uplatnění inflačního koeficientu 
 
44. úplatný pronájem NP MŠ Holice - Náves Svobody č. 38 - 38, 67 m2 paní MUDr. 
Bohumile Losové dle důvodové zprávy bod II. B) 16. 
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45. výběr nájemce NP - Javoříčská č. 2 - dříve bistro Luneta - 210 m2 mezi panem Michalem 
Stojmenovem, Ladislavem Křivánkem a firmou GUINEA s. r. o. formou obálkové metody na 
výši nájemného kdy minimální výše nájemného činí 1500,-, 650,- ,400,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 18.  
  
46. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 15 st. pl.  a části parcely č. 9 
zahrada vše v k. ú. Olomouc - město předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domů 
Sokolská ul. č. 27 a 29 dle důvodové zprávy bod III. 8. 
 
47. úplatný pronájem objektu na pozemku parc. č. 615 ost. pl. o výměře 9 m2 v k. ú.  
Olomouc - Chomoutov ve vlastnictví manželů Jaroslava a Renaty Hudečkových dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19. 
 
48. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 82 zahrada o výměře 185 m2 a 
části pozemku parc. č. 83 zahrada o výměře 192 m2, vše v k.ú. Povel  předem určenému 
zájemci paní Ludmile  Dvořákové dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
49. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu mezi statutárním 
městem Olomouc a Ing. Zbyňkem Petrem, CSc, Heyrovského 3, 77900 Olomouc, PhDr.  
Alenou Petrovou, Heyrovského 3, 77900 Olomouc, Ing.  Zdeňkem Krejčím, Urxova 2, 77200 
Olomouc, MUDr.  Miluší Dufkovou, Na Letné  45, 77200 Olomouc, Karlem Rakusem, Zátiší 
26, 78336 Olomouc a Evou Rakusovou, Štěpánovská 4, 78335 Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 8. 
 
50. zásady Pravidel pro vydávání souhlasů a uzavírání smluv o zřízení věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod IV. 10. a ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat a vydat Pravidla 
pro vydávání souhlasů a uzavírání smluv o zřízení věcného břemene 
 
2. souhlasí 
1. s  podnájmem na část NP - Panská č. 4 - 48 m2 pro paní Janu Skřivánkovou dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12. 
 
2. s uzavřením nájemní smlouvy na NP Sokolská č.o. 48 - dům pro matky s dětmi v tísni - o 
výměře 435,60 m2 s Fondem ohrožených dětí na dobu 15 let s výpovědní lhůtou jeden rok, 
poté dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod II. B) 20. 
 
3. s provedením stavebních úprav v NP Dolní náměstí č. o. 6 - masna o výměře 138 m2,  
které  spočívají v rozšíření stávající prodejny masa - uzenin ve výši 227. 000,- Kč vlastním 
nákladem nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 21. 
 
4. se zohledněním vložených investic ve výši 227.000,- Kč formou odpočtu z nájemného - 
NP Dolní náměstí č. o. 6 - masna o výměře 138 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 21.   
 
5. se snížením nájemného NP Dolní náměstí č.o. 8/9 - prodejna s výpočetní technikou a 
fotografickým zbožím včetně  poskytování služeb fotoamatérům - o výměře 133,92 m2 po 
dobu rekonstrukce domu o 30 % a odpuštění nájemného v plném rozsahu za období 14 dnů 
dle důvodové zprávy bod II. B) 22. 
 
6. prodloužením smlouvy o nájmu  v NP tř. Spojenců č.o. 10 - provizorium - zprovoznění 
úschovny a údržby jízdních kol, o výměře 41, 55 m2 do doby prodeje domu dle důvodové 
zprávy bod II. B) 23. 
 
7. s odkladem splátek nájemného za pronájem části pozemku  parc. č. 121/2 ost. pl. o 
výměře 12 m2 v k. ú. Neředín paní Heleně Gratzerové dle důvodové zprávy bod IV. 6.  
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8. s převzetím dluhu dle § 531 odst. 1 Občanského zákoníku dle důvodové zprávy bod IV. 9 
 
9. s využitím fasády domku ve dvorním traktu domu Palackého č.o. 8. pro výtvarnou činnost 
občanským sdružením Caduceus dle důvodové zprávy bod II. B) 24. 
 
10. se změnou splátek nájemného za pozemky parc. č. 1175 ost. pl. o výměře 6744 m2, 
parc. č. 1176 orná půda o výměře 385 160 m2, parc. č. 858/75 o výměře 291 057 m2, parc. 
č. 858/76 o výměře 1 603 m2 a parc. č. 858/77 o výměře 81 786 m2, vše v k. ú. Grygov 
společnosti Hanácký agrospolek s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 5.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 28 (dle GP parc. č. 
28/3) o výměře 537 m2 v k. ú. Pavlovičky s manžely Ing. Marcelou a Ing. Oldřichem 
Buiglovými při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 11. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku  parc. č. 1291 ost. pl.  o 
výměře 600 m2 v k.ú. Droždín se společností PRESBETON NOVA, s. r.o. Olomouc při kupní 
ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 12. 
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na 
pozemcích parc. č. 451/34 o výměře 4801 m2 a  parc. č. 451/18 o výměře 11 439 m2, vše 
ost. pl. v  k.ú. Povel ve prospěch pana Jindřicha Kolovratníka dle důvodové zprávy bod III. 2. 
 
4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení el. přípojky na pozemku 
parc. č. 441/3 pastvina o výměře 275 m2 v k.ú. Droždín ve prospěch pana Oldřicha Pražáka 
dle důvodové zprávy bod III. 3. 
 
5. výkup části pozemku parc. č. 1438/1ost. pl. o výměře 300 m2 v k.ú. Chválkovice z 
vlastnictví Českých drah s. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 9. 
 
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. 
474/2 st. pl. v k. ú. Nové Sady ve prospěch Státního veterinárního ústavu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 5. 
 
7. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 
337 m2 v k.ú. Hejčín mezi manžely Lubomírem a Miladou Vrbíkovými, manžely MUDr. 
Vladimírem a Ing. Hanou Študentovými a Ing. arch. Robertem Riesem formou obálkové 
metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši  591,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 6. 
 
8. úplatné zřízení věcného  břemene  na pozemcích parc.č. 1126 ost.pl. o výměře 1025 m2, 
parc. č. 1232 ost. pl. o výměře 11452 m2, parc. č. 776/1 orná půda o výměře 15599 m2, 
parc.č. 776/3 orná půda o výměře 1069 m2, parc. č. 776/4 orná půda o výměře 1763 m2, 
parc.č. 1157/1 ost.pl. o výměře 410 m2, vše  v k.ú. Slavonín s právem výstavby kanalizace, 
vodovodu, veřejného osvětlení, rozvody VN, rozvody NN a plynovod ve prospěch firmy 
MERA CZECH a. s. dle důvodové zprávy bod III. 10. 
 
9. úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 278/102 ost.pl. o výměře 2135 m2 
v k.ú. Hodolany obsahující právo přístupu k vodovodního řadu ve prospěch společnosti 
TORRINGTON,  Česká republika s. r.o. dle důvodové zprávy bod III. 11. 
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10. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích  parc. č. 872 ost. pl. o výměře 1 677 m2, 
parc. č. 871 ost. pl. o výměře 350 m2, parc. č. 743 ost. pl. o výměře 2784 m2, parc. č. 744/1 
ost. pl. o výměře 1958 m2, parc. č. 642 ost. pl. o výměře 4330 m2, parc. č. 708 ost. pl. o 
výměře 2679 m2 v k. ú. Droždín obsahující právo uložení kabelového vedení NN  ve 
prospěch  SME a. s. Ostrava dle důvodové zprávy bod III. 12. 
 
11. úplatné zřízení věcného břemene na pozemky  parc.č. 278/1 ost. pl. o výměře 22094 m2, 
parc. č. 557 ost. pl. o výměře 6506 m2, parc. č. 584/1 ost. pl. o výměře 7963 m2, parc. č. 
429/4 ost. pl. o výměře 10523 m2, parc. č. 283/2 ost. pl. o výměře 738 m2,  parc. č. 283/1 
ost. pl. o výměře 1527 m2, parc. č. 615/17 ost. pl. o výměře 653 m2 v k. ú. Neředín 
obsahující právo umístění  plynovodu ve prospěch Správy vojenského bytového fondu 
Praha, region Olomouc za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod III. 13. 
 
12. odprodej pozemku parc. č. 475 zast. pl. o výměře 264 m2 v k.ú. Olomouc - město 
společnosti Olomoucká investorská s. r. o. za kupní cenu ve výši 570 064,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 14. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Mgr. Karla a Gabriely Šťastných o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 882 
st. pl.  o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 2 
 
2. paní Marie Peřinové, Věry Kučerové a Hany Slavíkové o úplatný pronájem pozemků parc. 
č. 79/112 ost. pl. o výměře 314 m2, parc. č. 136/79 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 324/110 
ost. pl. o výměře 1854 m2, parc. č. 324/120 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 365/28 orná 
půda o výměře 2025 m2, parc. č. 324/172 ost. pl. o výměře 78 m2, parc. č. 324/180 ost. pl. o 
výměře 261 m2, parc. č. 539/24 orná půda o výměře 75 m2, parc. č. 539/10 orná půda o 
výměře 69 m2, vše v k.ú. Neředín v jejich vlastnictví dle důvodové zprávy bod II. A) 9. 
 
3.  pana Jindřicha Skládala o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/11 zahrada o 
výměře 147 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. B) 13. 
 
4. pana Martina Černého, firmy Höbr import - export Jindřich Skládal,  firmy MOPED Petr 
Doseděl, paní Vladimíry Blahové, firmy ZDRAVTEX s. r. o., Občanského sdružení SPOLU,  
Občanského sdružení „Děti života“ a PS Kopeček, RNDr. Ivanu Navrátilovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 13. 
 
5. pana Zdeňka Rachiewicze o úplatný pronájem NP Javoříčská č. 2 - dříve bistro Luneta - 
210 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 18. 
 
6.  pana Nguyen van Vieta o přidělení místa pro stánkový prodej - lokalita malá tř. Svobody 
dle důvodové zprávy bod IV. 7. 
 
7. o úplatný pronájem NP Wellnerova č. 4 - dříve kanceláře - 62, 20 m2 nájemníkům domu 
Wellnerova č. 4 - paní Dagmar Smyslové, paní Libuši Dvořákové, paní Evě Nováčkové, panu 
RNDr. Ivanu Navrátilovi a Mojmíru Dosedělovi dle důvodové zprávy bod II. B) 13. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Marie Peřinové, Věry Kučerové a Hany Slavíkové o výkup pozemků parc. č. 
79/112 ost. pl. o výměře 314 m2, parc. č. 79/131 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 136/79 ost. 
pl. o výměře 13 m2,  parc. č. 324/110 ost. pl. o výměře 1854 m2, parc. č. 324/172 ost. pl. o 
výměře 78 m2, parc. č. 324/180 ost. pl. o výměře 261 m2, parc. č. 324/120 ost. pl. o výměře 
71 m2, parc. č. 365/28 orná půda o výměře 2025 m2, parc. č. 539/24 orná půda o výměře 75 
m2, parc. č. 539/10 orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 608/2 ost. pl. o výměře 1471 m2, 
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parc. č. 608/11 ost. pl.  o výměře 244 m2, parc. č. 608/28 ost. pl. o výměře 1477 m2, parc. č. 
121/26 orná půda o výměře 549 m2, vše v k. ú. Neředín ve vlastnictví paní Marie Peřinové, 
Věry Kučerové a Hany Slavíkové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9.  
  
2. žádosti spoluvlastníků domů Sokolská ul. č. o. 27 a  29 o bezúplatné zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo průjezdu a průchodu přes  část pozemku parc.č. 15 st. pl. o 
výměře 150 m2 a parc. č. 9 zahrada o výměře 371 m2, vše v k.ú. Olomouc - město dle 
důvodové zprávy bod III. 7. 
 
3. žádosti pana Vladimíra Šálka, pana Libora Šálka, pana Jiřího Šálka a paní Marcely 
Durkalcové o výkup pozemku  parc. č. 708/6 ost. pl. o výměře 354 m2 v k. ú. Chomoutov v 
jejich vlastnictví do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 15. 
 
4. žádosti manželů Jaromíra a Marie Hanákových o revokaci usnesení ZMO ze dne 8. 3. 
2001, čís. spis. seznamu 5, bod 37 ve věci schválení odprodeje 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 a 
nevyhovění 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 IV. 1. 
 
5. žádosti paní Ludmily Dvořákové a Petry Bušinové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
15. 6. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod 53 ve věci směny části pozemku parc. č. 29 st. pl. o 
výměře 177 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Dvořákové a části pozemku parc. č. 81 zahrada o 
výměře 136 m2  ve vlastnictví paní Ludmily Dvořákové a Petry Bušinové  za část pozemku 
parc. č. 82 zahrada o výměře 185 m2 a část pozemku parc. č. 83 zahrada o výměře 192 m2 
ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. Povel - vybudování přípojek na částech pozemků 
parc. č. 82 a 83, vše v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
6. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru nájemce objektu č. 34 v areálu letiště Neředín mezi MVDr. Václavem 
Lakomým a  panem Jiřím Brejníkem formou obálkové metody na výši nájemného při 
minimální výši nájemného 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1. 
 
7. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 24. 4. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 12) ve věci změny 
- rozšíření účelu nájmu na části pozemku parc. č. 332/2 zahrada o výměře 210 m2 v k.ú. 
Hejčín Ing. Tomáši Petrlemu dle důvodové zprávy bod IV. 4) 
 
8. ukládá 
předložit RMO přehled umístění anténních nosičů a kontejnerů s technologickým zařízením  
(lokalita, výše nájemného, firma) 
T: 12.6.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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4 Majetkoprávní záležitosti - výp ůjčka fy Dopravní stavby 
holding, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s výpůjčkou dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2000 a schvaluje prodej garáže panu Ing. Surmovi za 
kupní cenu ve výši 32.509,- Kč za předpokladu, že Ing. Doležalová dá písemné souhlasné 
vyjádření dle důvodové zprávy bod 1. str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8. 3. 2001 a schvaluje prodej domu Vídeňská 3 oprávněným 
nájemníkům po bytových jednotkách za cenu podle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy 
bod 2, str. 1, 2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wolkerova 48, 50 po bytových jednotkách za kupní ceny dle přiložené tabulky 
dle důvodové zprávy bod 3, str. 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
postup při prodeji domu Dvořákova 34 dle důvodové zprávy a současně schvaluje kupní 
ceny za jednotlivé byty a nebytové prostory dle důvodové zprávy bod 4, str. 2, 3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Markéty Dospíšilové dle důvodové zprávy bod 5, str. 3 
 
6. vyhovuje žádosti 
paní Anny Gajdošové a Okresnímu úřadu, referátu sociálních věcí a schvaluje možnost 
úhrady I. poloviny kupní ceny formou splátek  dle důvodové zprávy bod 6, str. 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem nájemníků domu Masarykova 3 a trvá na původním rozhodnutí ponechání domu v 
majetku Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 7, str. 4, 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Ladova 1, Tomkova 41 a trvat na původním rozhodnutí ponechání 
domu v majetku Statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod 8, str. 5 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Ladova 3, 5, 7 a trvat na původním rozhodnutí ponechání domu v 
majetku Statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod 9, str. 5, 6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Za vodojemem 8 a trvat na původním rozhodnutí ponechání domu v 
majetku Statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod 10, str. 6 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků nebytových prostorů domu 8. května 3 a trvat na původním rozhodnutí 
ponechání domu v majetku Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 11, str. 
6, 7 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Mariánská 8, 10 a trvat na původním rozhodnutí ponechání domu v 
majetku Statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod 12, str. 7 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem nájemníků domu U solných mlýnů 7 a panu Bartoňkovi - staviteli půdní vestavby 
dle důvodové zprávy bod 13, str. 7, 8 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Petra Martynova vlastníka nemovitosti Rooseveltova 28 dle důvodové zprávy 
bod 14, str. 8 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle 
důvodové zprávy bod 15, str. 8, 9 
 
16. bere na v ědomí 
oprávněné nájemníky dle důvodové zprávy bod 16, str. 9 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dolní nám. 34 po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 17, str. 9, 10 
 
18. bere na v ědomí 
výsledky dražeb mezi oprávněnými nájemníky dle důvodové zprávy bod 18, str. 10 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 942 st. pl. o výměře 363 m2 a parc. č. 75/63 ost. pl. o výměře 68 m2 
v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 19, str. 10 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníku bytu panu Josefu Štaflovi, Kollárovo nám. 8 dle důvodové zprávy bod 20, 
str. 11 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Kovářových dle důvodové zprávy bod 21, str. 11 
 
22. nevyhovuje žádosti 
manželů Kumštových, tř. Svobody 6 dle důvodové zprávy bod 22, str. 11 
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23. schvaluje 
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 23, str. 12 
 
24. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 24, str. 12 
 
25. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 25, str. 13 
 
26. schvaluje 
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny z důvodu čerpání úvěru o 2 měsíce  dle důvodové 
zprávy bod 26, str. 13 
 
27. schvaluje 
odklad podpisu kupní smlouvy do 31. 8. 2001 dle důvodové zprávy bod 27, str. 13 
 
28. vyhovuje 
žádostem vlastníků bytu a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav domu dle důvodové 
zprávy bod 28, str. 13, 14 
 
29. vyhovuje žádosti 
 a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav domu Jílová 12 dle důvodové zprávy bod 29, 
str. 14 
 
30. schvaluje 
úhradu společných nákladů a ukládá SDFMO převést částky vlastníkům domu dle důvodové 
zprávy bod 30, str. 14 
 
31. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domu a ukládá SDFMO převést částky vlastníkům 
domů dle důvodové zprávy bod 31, str. 15 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování celé II. poloviny kupní cenyv opravách domu Velkomoravská 14, 
Pavlovická 44, Polívkova 9a, b dle důvodové zprávy bod 32, str. 15 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu Horova 2 dle 
důvodové zprávy bod 33, str. 16 
 
34. nevyhovuje žádosti 
paní Miroslavy Malé, Komenského 6 dle důvodové zprávy bod 34, str. 16 
 
35. nevyhovuje žádosti 
o revokaci části svého usnesení ze dne 3. 4. 2001 dle důvodové zprávy bod 35, str. 16, 17 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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6 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 Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny - pilotní projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO souhrnnou zprávu o realizaci pilotních projektů 
T: 26.6.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny (rekonstrukce lávky)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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9 Cenová mapa - aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy  
 
2. vydává 
nařízení statutárního města Olomouce č. 2/2001 o cenové mapě stavebních pozemků města 
s účinností od 1.7.2001, podle § 102 odst.2 písm.d zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
 
3. ruší 
obecně závaznou vyhlášku č.3/1999 o cenové mapě stavebních pozemků ze dne 1.5.1999 k 
datu 30.6.2001 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Strategie rozvoje mikroregionu Olomoucko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko a 
města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko a 
města Olomouce 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Návrh vyhlášky o čistot ě a veřejném po řádku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
ke schválení upravený text vyhlášky s variantou č.4 článku 2, odst. 1b návrhu vyhlášky  
 
3. ukládá 
předložit upravený návrh vyhlášky na jednání ZMO dne 27.6.2001 
T: zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
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4. určuje 
a) věcně příslušným ke kontrole dodržování vyhlášky OŽP a MPO 
b) ke správnímu řízení OŽP 
 
5. ukládá 
předložit RMO návrh prezentace vyhlášky 
T: 12.6.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
12 Příspěvky v oblasti ŽP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít s žadateli smlouvu o poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy 
T: 26.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
13 Příspěvky  v oblasti volného času dětí a mládeže  
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 na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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14 Příspěvky v oblasti sportu a t ělesné kultury  
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 na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu ss Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
15 Návrh z řizovacích listin - p říspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřizovacími listinami dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
PaedDr. M. Pilátovi, náměstkovi primátora, předložit zřizovací listiny ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce dne 27.6.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
16 Návrh z řizovacích listin - organiza ční složky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřizovacími listinami dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
PaedDr. M. Pilátovi, náměstkovi primátora, předložit zřizovací listiny ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce dne 27.6.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
17 Program prevence kriminality pro rok 2001 - výsled ky 

dotačního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky dotačního řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Komplexního 
součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 2001 
 
3. schvaluje 
upravený finanční podíl města na realizaci dílčích projektů Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 2001 a zařazení projektu s názvem 
„Právo pro všední den“ do Komplexního součinnostního programu prevence kriminality pro 
rok 2001 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města s realizátory dílčích 
projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 
2001 
T: 26.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu s realizátory dílčích 
projektů programu prevence kriminality „Naše město“ pro rok 2001 ihned po obdržení dotace 
T: 9.10.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
6. souhlasí 
s úpravou přílohy č.1 důvodové zprávy takto: 
- projekt č.5 nenavyšovat o částku  70 tis. 
- projekt č. 1 o tuto částku navýšit  
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
18 Analýza bezpe čnostní situace ve m ěstě Olomouci za rok 2000  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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19 Přechody na m ěstských komunikacích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh variantního řešení přechodu přes ulici Hněvotínskou u vjezdu do 
Fakultní nemocnice 
T: 12.6.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Plošná obnova povrch ů vozovek - návrh akcí v r. 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
lokality plošných oprav živ. vozovek dle upravené části A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
 zajistit opravy dle bodu 2 usnesení 
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 IDOS - dodatky ke smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy dodatků ke smlouvám s dopravci a obcemi dle příloh důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 12.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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4. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi 
T: 12.6.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATORIE v ul. tř. 
Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele p. Jiřího Doležílka, Dlouhá 38, 772 00  
Olomouc, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2001 
 
2.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Rejskova 5, Olomouc, 
v rozsahu 6 m2 pro žadatelku p. Gabrielu Riflerovou, Werichova 21, 779 00  Olomouc, na 
dobu od 1. 6. do 31. 8. 2001 
 
3.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Masarykova č. 
10, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele p. Ing. Miloslava Sedláčka, U Sportovní haly 2, 
779 00  Olomouc, na dobu od 1. 6. do 15. 10. 2001 a od 1. 5. do 1. 10. 2002 za podmínky 
rozšíření chodníku žadatelem na šířku 4,5 m. 
 
4.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského č. 31, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele p. Pavla Lebla, 
Charkovská 11, 772 00  Olomouc, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2001 
 
5.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace HELIOS v 
ulici Jiráskova č. 12, Olomouc, v rozsahu 13,8 m2 pro žadatelku p. Marii Abrahamovou, 
Wanklova 14, 772 00  Olomouc, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2001 a od 1. 5. 2001 do 30. 9. 
2002 za podmínky provozní doby do 22,00 hod. 
 
6.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Irská restaurace v ulici 
Mlýnská č. 4, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatelku p. Janu Bartoškovou, Povelská 19, 
783 02  Olomouc, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2001 
 
3. ukládá 
prověřit, zda zábor veřejného prostranství restauračního zařízení Helios v Jiráskově ulici 
odpovídá požadavkům  
T: 12.6.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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23 Rekonstrukce ul. Prokopa Holého  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zrealizovat postup dle závěru upravené důvodové zprávy 
T: 12.6.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
objednat u autorů PD projekt na osvětlení Krajinské lékárny  dle upravené důvodové zprávy 
a po jeho zpracování předložit RMO 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
zrealizovat dosvětlení sloupu Nejsvětější trojice dle upravené důvodové zprávy v termínu do 
20.8.2001 
T: 7.8.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
přizvat zástupce aut. PD investiční akce úprav Horního náměstí na jednání RMO 12.6.2001 
T: 12.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Dotace a p ůjčka SFŽP na akci „Rekultivace skládky TKO 

Grygov, okres Olomouc“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit materiál dle přílohy č. 1 k projednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit návrh financování investiční akce „Rekultivace skládky TKO Grygov, okres Olomouc“ 
se spoluúčastí státních prostředků dle přiložených návrhů smluv - „Smlouva č. 0790041 o 
poskytnutí podpory“ a „Zástavní smlouva č. 07970041-Z“ dle důvodové zprávy - přiloha č. 1 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Zpráva o vývoji zahrani čních kontakt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí zástupců města na pracovní cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Škodní a likvida ční komise - prominutí pohledávek a likvidace 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle důvodové zprávy bod č. 1, 2, 5, 6, 7, 9 -14 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod č. 15-19, 21, 22 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
28 Univerzitní  16  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
manželů ing. Jiřího a Heleny Sítařových 
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3. nedoporu čuje zastupitelstvu 
odstoupit od kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Olomouc a manžely ing. Jiřím a Helenou 
Sítařovými 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Sdružení p ěstounských rodin - žádost o p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Směrnice pro zadávání zakázek Statutárního m ěsta Olomouce -  

novela  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
směrnici pro zadávání veřejných zakázek dle důvodové zprávy - přílohy č. 2, upravené 
varianty 1 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
31 Kulturní komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
doplnění kulturní komise dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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32 Směrnice - služební motorová vozidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
opravenou a doplněnou“ Směrnici o používání služebních motorových vozidel“ 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
33 Povolení vjezdu do p ěší zóny IV.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do PZ dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. promíjí 
poplatky za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
1) Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá -  žádost č. 73 
2) Česká televize, Olomouc -  žádost č. 56 
3) Výstaviště Flora Olomouc, a.s.-  žádost č. 82 
4) TSMO, a.s. - žádost č. 104 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Akcie České spo řitelny, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, 
a. s. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navrhované usnesení, které je součástí projednávané důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit tuto zprávu na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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35 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ podle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ podle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
36 Oznámení o jednání ve shod ě dle ust. § 183d obch. zákoníku č. 

513/1991 Sb. v platném zn ění ve vztahu k VHS, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. konstatuje 
že Město Olomouc jedná ve shodě ve smyslu ust. § 66b obchodního zákoníka č. 513/1991 
Sb. v platném znění s Městem Uničov, Městem Litovel a obcí Hlubočky ve vztahu k těmito 
čtyřmi obcemi ovládané společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČO: 
47675772, s cílem prosazovat společný vliv na řízení a ovlivňování chování označené 
společnosti. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem, kdy obdobné usnesení přijmou rady 
měst Uničova a Litovle a rada obce Hlubočky, resp. dnem přijetí posledního z takových 
usnesení. 
 
3. ukládá 
oznámit jednání ve shodě dle přílohy č. 1  Komisi pro cenné papíry, Středisku cenných 
papírů a Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 
T: 12.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
37 Čistota nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací navržených opatření dle důvodové zprávy a rozšířením ručního čištění  
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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3. ukládá 
zpracovat a RMO předložit návrh zajištění rozšířeného ručního čištění dle důvodové zprávy 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
38 Hotelový d ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat návrh opatření v Hotelovém domě 
T: 12.6.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Bytové záležitosti - žádost FN Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat přijaté usnesení 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Schválení lesního hospodá řského plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. pověřuje 
ředitele SLMO, ing. Romana Šimka k provedení nezbytných kroků spojených se schválením 
lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek „Lesy města Olomouce“ dle 
varianty č. 1 důvodové zprávy, a s následným sloučením tří stávajících lesních 
hospodářských celků v jeden 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převodem úvěru z manželů Oláhových na slečnu Gecovou včetně zástavního práva 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
42 Autokemp Pod ěbrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
zpracovanou studii městského autokempu Olomouc - Poděbrady 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
43 Různé - žádost o prominutí poplatku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti o prominutí poplatku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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44 Vojanova č. 26 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
45 SDF MO - Masarykova 3  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23.5.2000, týkající se majetkoprávních záležitostí (demolice 
veškerých garáží a kůlen ve dvorním traktu) 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
46 Městské letišt ě - odstran ění objektu č. 19 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odstraněním objektu č. 19 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
47 Moravská filharmonie - investi ční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracovat projektovou dokumentaci stavby a úprav interiéru Moravské filharmonie Olomouc 
v celém rozsahu dle zpracované studie 
 
3. schvaluje 
variantu A)  úprav objektu MF dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit RMO návrh postupu realizace úprav objektu MF dle bodu 3 usnesení 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
navrhnout rozpočtovou změnu financování záměru úpravy objektu MF dle důvodové zprávy 
T: 12.6.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
48 Ariónova kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
podepsat smlouvu na architektonickou studii s arch. Angelou Chiantelli 
T: 12.6.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


