
 
USNESENÍ 

 

z 67. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7.8.2001  
 
 

 
1 Vodohospodá řská spole čnost Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu vč. textu přílohy č. 1 
 
2. ukládá 
zástupcům města Olomouce zastoupených v představenstvu Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s. předložit Radě města Olomouce průběžnou informaci o naplňování usnesení 
Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27.6.2001, bod programu 19.3 
T: 11.9.2001 
O: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 7.8.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
své usnesení ze dne 3.4.2001, bod 37, týkající se výstavy soutěžních návrhů urbanistické 
soutěže  „ Centrum-jih „ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 841/32 ost. pl. o výměře 113 m2 v 
k. ú. Hodolany předem určenému zájemci panu  Martinu Valchářovi dle důvodové zprávy bod 
I. 1. 
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2. zveřejnění úplatného  pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 436/3 zast. pl. 
o výměře 140 m2  a úplatného pronájmu parc. č.  436/2 ost. pl. o výměře  315 m2, vše v k. ú. 
Holice předem určenému zájemci panu Martinu Dlabajovi dle důvodové zprávy bod I. 2. 
 
3. zveřejnění odprodeje částí pozemků parc. č. 936/2 zahrada o výměře 95 m2 a parc. č. 
936/8 ost. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Řepčín předem určeným zájemcům manželům 
Svatopluku a Heleně Hudcovým za podmínky, že provedou  na vlastní náklady přeložku 
veřejného plynovodu dle důvodové zprávy bod I. 3. 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu  s následným odprodejem části pozemku parc. č. 590/3 
ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci České poště s. p. dle 
důvodové zprávy bod I. 4. 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu NP - hangárů W1 a W2 č. 31 a 32 předem určeným 
zájemcům firmě PV AUTO, spol. s r. o., firmě Technotrade s. r. o. a Ing. Petru Kochtovi dle 
důvodové zprávy bod I. 5. 
 
6. zveřejnění úplatného  pronájmu v NP - Peškova č. 1 - parkovací stání - v domě DPS 
předem určenému zájemci paní Jarmile Křupkové dle důvodové zprávy bod I. 6. 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP Synkova 9 - přízemí - o výměře 3 m2 předem 
určenému zájemci panu Zdeňku Fibrichovi dle důvodové zprávy bod I. 7. 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - tř. Svobody 21  - prodejna SONY (suterén) - o 
výměře 85 m2 předem určenému zájemci společnosti eBanka, a. s. dle důvodové zprávy bod 
I. 8. 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu část pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 56 m2 předem určenému zájemci paní Růženě Haislerové dle důvodové zprávy bod 
I. 9. 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 21/13, zahrada, k.ú. Lazce o 
výměře 100 m2 předem určenému zájemci paní Martě Procházkové dle důvodové zprávy 
bod I. 10. 
 
11. zveřejnění úplatného  pronájmu pozemku  parc. č. 134, zahrada, k.ú. Pavlovičky o 
výměře 333 m2 předem určenému zájemci paní Marii Tomáškové dle důvodové zprávy bod 
I. 11. 
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Dolní náměstí č.o 6 předem 
určenému zájemci společnosti Siemens s. r. o. za podmínky písemného souhlasu 
společnosti Radiomobil a. s. dle důvodové zprávy bod I. 12. 
 
13. zveřejnění pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 120/1 ost. pl. o 
výměře 106 m2 předem určenému zájemci TJ Sokol Olomouc - Bělidla dle důvodové zprávy 
bod I. 13. 
 
14. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 1296/1 ost. pl.  v k.ú. Slavonín. -  části o výměře 
20 m2 panu Antonínu Kiliánovi, části o výměře 168 m2 panu Jindřichu  Dostálovi, části o 
výměře 190 m2 paní Anně Ježkové, části o výměře 90 m2 panu Otakaru Souškovi,  části o 
výměře 150 m2 paní Brigitě Kvietkové, části o výměře 150 m2 panu Jaroslavu Kvietkovi,  
části o výměře 98 m2 paní Boženě Trávníčkové, části o výměře 146 m2 paní Ludmile 
Kuklové,  části o výměře 110 m2 paní  Haně Šnajdrové, části o výměře 56 m2 paní Lindě 
Zbořílkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
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15. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 657/2 zahrada o výměře 233 m2 v k.ú. Nové Sady 
panu Petru Šubovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 308 ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Týneček 
paní Taťáně Skývové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 581/1 orná půda o výměře 200 m2 v k.ú. 
Slavonín panu Jiřímu Štreitovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 250 m2 v k.ú. Povel 
panu Antonínu Parákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
19. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 126/2 ost. pl. v k.ú. Lazce - části o výměře 145 
m2 paní Jitce Recmanové, části o výměře 145 m2 paní Jitce Zlámalové, části o výměře 145 
m2 panu Miloši Papcunovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 12/45 zahrada o výměře 346 m2 v k.ú. Lazce panu 
Radku Vysloužilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 14/28 zahrada o výměře 45 m2 v k.ú. Lazce 
panu Zdeňku Vyhnánkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 352  orná půda o výměře 355 m2 v k.ú. 
Nemilany paní Zdeňce Kalábové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. 692/1 zahrada o výměře 399 m2 v k.ú. Holice panu 
Jiřímu Divokovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
24. úplatný pronájem pozemku parc. č. 222 o výměře 799 m2 v k.ú. Týneček panu Ing. 
Zdeňkovi Opichalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 62/2 zahrada o výměře 119 m2 v k.ú. Neředín paní 
PhDr. Naděždě Hamplové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
26. úplatný pronájem pozemku parc. č. 57/1 zahrada o výměře 34 m2 v k.ú. Neředín 
manželům Ing. Jitce a MUDr. Bohumilu Dostálovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 247/24 pastvina o výměře 290 m2 v k.ú. 
Neředín Ing. Vladimíru Jelínkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
28. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 v k.ú. Neředín 
panu Miroslavu Čeplovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 570 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Neředín panu 
Františku Hausknechtovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
30. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 831/5 zahrada v k.ú. Nová Ulice - části o 
výměře 90 m2 paní Svatavě Vysloužilové, části o výměře 90 m2 paní Marii Novákové dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
31. úplatný pronájem pozemku parc. č. 338/2 zahrada o výměře 202 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Františku Šnajdrovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
32. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 284 louka o výměře 60 m2 v k. ú. Radíkov  
paní Haně Gastové dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
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33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 453/3 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Hejčín 
Severomoravské energetice, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 3. 
 
34. úplatný pronájem pozemku parc. č. 24/25 zahrada  o výměře 286 m2 v k.  ú. Lazce 
manželům Milanu a Aleně Jurníčkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6. 
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany 
panu Radomíru Piterkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7.  
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 399/68 ost. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany 
firmě  JAKUB OBUV s. r. o. za podmínky odboru dopravy, tj. přesunutí chodníku vedle 
zamýšleného parkovacího stání za předpokladu, že bude situován do přední části 
tramvajového ostrůvku, blíže označníku tramvajové zastávky dle důvodové zprávy bod II. A) 
8. 
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře  o výměře 135 m2  v k.ú. 
Hodolany manželům Bc. Aleši a Bc. Miroslavě Dvorským dle důvodové zprávy bod II. A) 9.  
 
38. schvaluje úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 121/9 ost. pl. o výměře 625 m2 v k. 
ú. Pavlovičky  firmě Shell Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 10. 
 
39. úplatný  pronájem pozemku  parc. č. 735/16 zahrada o výměře 604 m2 v k. ú. Hodolany 
panu Jiřímu Sudovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11. 
 
40. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře  15 m2  v k. ú. Bělidla paní 
Jarmile Navrátilové dle důvodové zprávy bod II. A) 12. 
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 532, zahrada, o výměře 192 m2, k. ú. Nová 
Ulice panu Ing. Romanu Chrenkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13.  
 
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 532, zahrada, o výměře 136 m2, k. ú. Nová 
Ulice panu Otčenáškovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14. 
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č.   216 o výměře 988 m2, části pozemku parc. č. 
211 o výměře 3184 m2, části pozemku parc. č. 557 o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 
288/1 o výměře 621 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín Hanáckému aeroklubu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 15. 
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Nový Svět 
manželům Ing. Petru a Zdeňce Křenkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 16. 
 
45. úplatný pronájem pozemků parc. č. 783 orná půda o výměře 18 m2  a parc.č. 785 orná 
půda o výměře 363 m2  v k.ú. Bukovany a pozemku parc. č. 1306/58 orná půda  o výměře 
4006 m2 v k.ú. Droždín firmě Agrospol Velká Bystřice s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
17. 
 
46. úplatný pronájem části 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  spoluvlastníkům domů Sokolská ul. č. o. 27 a  
29 dle důvodové zprávy bod II. A) 20. 
 
47. úplatný   pronájem  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  paní Ludmile  Dvořákové dle 
důvodové zprávy bod II. A) 21.  
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48. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 487/4, ost.plocha, o výměře 13 m2, k.ú. 
Neředín panu Vlastimilu Bajnarovi dle důvodové zprávy bod II. A) 22.  
 
49. výpujčku části pozemku parc. č. 1086 o výměře 1 400 m2 v k. ú. Hodolany firmě 
Dopravní stavby holding a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 23. 
 
50. úplatný pronájem  NP - ZŠ Heyrovského 33 - suterén - 201,67 m2 paní Taťáně 
Sklenákové - Baby club Vodníček dle důvodové zprávy bod II. B) 1. 
 
51. úplatný pronájem NP Jilemnického č.o. 29 - 2.NP o výměře 20 m2 Klubu českých turistů 
dle důvodové zprávy bod II. B) 2.  
 
52. úplatný pronájem NP I.P.Pavlova č.o. 69 - I. patro o výměře 172 m2 paní Jarmile 
Vychopeňové dle důvodové zprávy bod II. B) 3.  
 
53. úplatný pronájem části střechy domu Synkova č.o. 9 společnosti Siemens s. r. o. s 
uplatněním inflačního koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 4.  
 
54. úplatný pronájem části střechy domu Foerstrova č.o. 33 společnosti Siemens s. r. o. s 
uplatněním inflačního koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 5.  
 
55. výběr nájemce NP - Foerstrova č. 17 - kancelář - 16 m2 formou obálkové metody na výši 
nájemného mezi paní Olgou Szekelyovou a Mgr. Zdeňkou Stoškovou při minimální  výši 
nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 6.  
 
56. úplatný  pronájem  částí NP - hangárů W1 a W2 č. 31 a 32  Pavlu Kučerovi, Pavlu 
Jiříčkovi, Miloslavu Látalovi, Zdeňku Pazderovi a JUDr. Bohuslavu Cahovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 7.  
 
57. úplatný pronájem  v NP - Peškova č. 1 - parkovací stání - v domě DPS  paní Anně 
Kulhánkové dle důvodové zprávy bod II. B) 8.  
 
58. úplatný pronájem  části střechy NP- ZŠ Olomouc 8. května č. 29 - 1 m2 společnosti UPS 
Česká republika 
 a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 9. 
 
59. úplatný pronájem NP ul. Vrchlického - garáž - o výměře 12 m2  paní Boženě Drábkové 
dle důvodové zprávy bod II. B) 10. 
 
60. úplatný pronájem NP Polívkova 16a - garáž - o výměře 27 m2 paní Jiřině Lexové dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11.  
 
61. úplatný pronájem části střechy domu Karafiátová č. o. 1 společnosti Siemens s. r. o. za 
podmínky uplatnění inflačního koeficientu dle důvodové zprávy bod II. B) 12.  
 
62. úplatný pronájem NP Horní náměstí č.o. 18 - přízemí - o výměře 6 m2  paní Anně 
Kalmanové dle důvodové zprávy bod II. B) 13.  
 
63. úplatný pronájem NP Vojanova č.o. 4 - garáž o výměře 34 m2 společnosti Tyfloservis o. 
p. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 14. 
 
64. úplatný pronájem NP  - Vrchlického 3 - motogaráž o výměře 3 m2 panu Rostislavu 
Vlachovi dle důvodové zprávy bod II. B) 15.  
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65. výběr nájemce NP - Hanušova č. 2 - dříve prodejna potravin  - 74,50 m2 mezi paní 
Ludmilou Madrovou a Dr. Adamem Zimovčákem  formou obálkové metody na výši nájemné 
při minimální výši nájemného 300,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 16.  
 
66. přidělení místa pro  stánkový prodej paní Ireně Lakomé dle důvodové zprávy bod II. B) 
17. 
 
67. úplatný pronájem NP - nám. Národních hrdinů č. 4 - dříve kancelář - 22 m2 firmě KINT, s. 
r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 18. 
 
68. úplatný pronájem NP - Masarykova č. 3 - dílna - 154 m2 panu Jiřímu Brejníkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19.  
 
69. úplatný pronájem NP - objektu č. 2 - letiště Neředín panu Ludvíku Opletalovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 20. 
 
70. úplatný pronájem NP - I. P. Pavlova č. 69 - šicí dílna - 253,90 m2 firmě SAMURAI, s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 23.  
 
71. úplatný pronájem NP - I. P. Pavlova č. 69 - fitcentrum - 171,40 m2 MUDr. Zdeňku 
Malinovi dle důvodové zprávy bod II. B) 24. 
 
72. úplatný pronájem části NP - Tř. Svornosti 31 - místnost v I. patře - dříve součást ateliéru - 
18,30 m2 Mgr. Haně Petrlové dle důvodové zprávy bod II. B) 28. 
 
73. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 5/8 ost. pl.  o výměře 2050 m2 v k.ú. Nové 
Sady  firmě K-STAV Olomouc, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
74. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 96/1 zast. pl. o výměře 157 m2 v k.ú. Černovír 
panu Františku Žákovi dle důvodové zprávy bod III. 3.  
 
75. uzavření smluv o nájmu plynárenských zařízení mezi statutárním městem Olomouc a 
Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava dle důvodové zprávy bod IV. 2. 
 
76. nabytí ideálních 153/1000 infrastrukturního majetku od společnosti MERA - CZECH, a.s. 
a to na základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností  MERA - 
CZECH, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 2. 
 
77. uzavření  darovací smlouvy  na infrastrukturní stavbu mezi statutárním městem Olomouc 
a AHOLD Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
78. uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Růženou 
Pavelková, Jilemnického 55, Olomouc, Nedvězí, Miroslavem Nádvorníkem, Jilemnického 57, 
Olomouc, Nedvězí a statutárním městem Olomouc ze dne 15.9.2000 dle důvodové zprávy 
bod IV. 4.  
 
79. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1045/20 
ost. pl. o výměře 6 m2 a části  pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 13 m2, vše  v k.ú. 
Černovír předem určenému zájemci TJ Sokol Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 7. 
 
80. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 300 m2, části  pozemku 
parc.  č. 46/1 zahrada o výměře 460 m2 a části pozemku parc. č.  46/10 ost. pl. o výměře 
200 m2 , vše  v k.ú. Droždín předem určenému zájemci panu Ing. Janu  Kubáčkovi za 
podmínky zřízení věcného břemene obsahujícího právo bezúplatného užívání sklepních 
prostor ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 9. 
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81. výpůjčku  obrazu Sv. Floriána Kapli Božského těla páně dle důvodové zprávy bod IV. 14.  
 
82. bezúplatný převod sousoší Klanění sv. Tří Králů z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Památkového ústavu Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 15. 
 
83. předložený vzor smlouvy o nájmu části nemovitosti - anténní systém dle důvodové 
zprávy bod IV. 16.  
 
84. změny v nájemní smlouvě mezi společností REAL ATLANTA, a. s. a statutárním městem 
Olomouc dle upravené důvodové zprávy  bod IV. 18. 
 
85. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 237 zahrada o výměře 143 m2 v k.ú. Svatý 
Kopeček paní Blance Tomančákové dle důvodové zprávy bod III. 6.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Andreje a Ludmily Kuračových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 195 zahrada 
o výměře 158 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
2. pana Ing. Miloslava Obermanna o úplatný pronájem pozemku parc. č. 438 zahrada o 
výměře 438 m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
3. manželů Ladislava a Květoslavy Bohatých o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 3 
orná půda o výměře 600 m2 v k.ú. Týneček dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
4.  firmy Český okruh 98 s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 94/69 ost. pl. o 
výměře 12,30 m2 v  k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 4. 
 
5.  firmy MSG MORAVIA s. r. o. o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 134/3 ost. pl. o 
výměře  30 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 5. 
 
6. pana Giang La Binha o úplatný pronájem pozemku parc. č. 444/2 st. pl. o výměře 23 m2 v 
k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 
 
7. pana Radka Hajduka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 470/3 ost. pl. o výměře 8 
m2 k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 19. 
 
8.  Ing. Jaroslava Spurného - Farma Městský a Nový Dvůr o úplatný pronájem pozemků 
parc. č. 617/1 vodní plocha  o výměře 21 721 m2 a  parc. č. 725 vodní plocha o výměře 23 
269 m2, vše v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 23. 
 
9.  pana Jiřího Brejníka o úplatný pronájem NP - objektu č. 2 - letiště Neředín dle důvodové 
zprávy bod II. B) 20. 
 
10. paní Jiřiny Kubíkové o  úplatný pronájem NP - I. P. Pavlova č. 69 - fitcentrum - 171,40 
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 24. 
 
11. pana Josefa Otčenáška, Ing. Bc. Romana Chrenka a pana Zdeňka Schonsgibla o 
úplatný pronájem NP - Tř. Svornosti 31 - místnost v I. patře - dříve součást ateliéru - 18,30 
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 28. 
 
12. manželů Jiřího a Ivany Koďouskových o pronájem části pozemku parc.č. 237 zahrada o 
výměře 143 m2 v k.ú. Svatý Kopeček  dle důvodové zprávy bod III. 6. 
 
13. paní Antonie Kunetové o revokaci usnesení RMO ze dne 5. 5. 2001, čís. spis. seznamu 
4, bod III. 1 ve věci přidělení míst pro stánkový prodej dle důvodové zprávy bod IV. 12 
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3. bere na v ědomí 
1. 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 za podmínky 
výstavby bytového domu dle důvodové zprávy bod II. A) 2. 
 
2. smlouvu  o prodeji části podniku uzavřenou mezi společností Martilla s. r. o. a 1. HFK 
Olomouc a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 25. A) 
 
4. souhlasí 
1. s úplatným pronájmem NP  - bufet pro diváky v  divadle Olomouc - Hodolany - 121 m2 
paní Ivaně Poláchové - GASTROKOKTEJL dle důvodové zprávy bod II. B) 21. 
 
2. se snížením základního nájemného v NP  - Horní nám. 23 - Moravská restaurace a 
vinárna od 10. 4. 2001 do 15. 5. 2001 o 10% dle důvodové zprávy bod II. B) 22. 
 
3. s rozšířením předmětu nájmu v NP - Riegrova 3 na provozování prodejny optiky dle 
důvodové zprávy bod II. B) 25. B)  
 
4. s podnájmem v části NP - Riegrova 3 -prodejna o výměře 80 m2 pro paní Petru 
Bělaškovou dle důvodové zprávy bod II. B) 25 C ) 
 
5. s uzavřením provizorní smlouvy v  NP Wellnerova 8, přízemí o celkové ploše 69 m2 - 
kanceláře s panem Petrem Dosedělem dle důvodové zprávy bod II. B) 26. 
 
6. se zohledněním vložených investic do stavebních úprav NP Opletalova č. o. 1 ve výši 2. 
053 536,- Kč a schválit dobu nájmu určitou 10 let s možností odstoupení od smlouvy v 
případě, že nedojde k zprovoznění restaurace do 30. 10. 2001dle důvodové zprávy bod II. B) 
27. 
 
7. s odpočtem vložených investic za generální opravu oken ve školní jídelně Gymnázia 
Čajkovského ve výši 385. 350,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod IV. 13.  
 
8. s podnájmem na pozemku parc. č. 164/4 ost. pl. o výměře 3983 m2 v k.ú. Hejčín pro 
společnost ZAPA – beton s. r. o. do 31. 12. 2001 dle důvodové zprávy bod II. A) 25. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl.  o 
výměře 2050 m2 v k.ú. Nové Sady s firmou K-STAV Olomouc, spol. s r. o. při kupní ceně ve 
výši 490,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
 2. schválit odprodej pozemku parc. č. 2/18 orná půda o výměře 92 m2 a části pozemku 
parc. č. 541/2 ost.   pl. o výměře 88 m2, vše v k.ú. Neředín Ing. Miroslavu Franekovi za kupní 
cenu ve výši 116. 270,- Kč dle důvodové zprávy bod III.  2 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 96/1 zast. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Černovír  panu 
Františku Žákovi za kupní cenu ve výši 22. 408,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 3. 
 
4. odprodej pozemku parc. č. 841/30 ost. pl. o výměře 382 m2 v k.ú. Hodolany firmě TAMDA 
a. s.  za kupní cenu ve výši 195 590,- Kč dle důvodové zprávy bod III.4. 
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5. bezúplatný převod  pozemku parc. č.  432/42 o výměře 392 m2 v k. ú. Skrbeň Obci 
Skrbeň dle důvodové zprávy bod III. 7.  
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 149/3 zahrada o 
výměře 35 m2 v k. ú. Nedvězí s paní Lucií Korolovou, části pozemků parc.č. 147/3 orná půda 
a parc. č. 147/6 orná půda o  celkové výměře 37 m2, vše v k. ú. Nedvězí s  paní Olgou 
Zuščíkovou při kupní ceně ve výši 310,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 8.  
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení optického kabelu na 
pozemcích parc.č. 1963/1 ostatní plocha o výměře 27 657 m2 v k. ú. Holice, parc.č. 848 
ostatní plocha o výměře 11 337 m2 v k. ú. Hodolany, parc.č. 842 ostatní plocha o výměře 11 
030 m2 v k. ú. Hodolany, parc.č. 204 ostatní plocha o výměře 4 684 m2, parc.č. 1 zahrada o 
výměře 602 m2, vše v  k. ú. Nový Svět ve prospěch UP Olomouc za podmínky bezplatného 
zapůjčení dvou optických vláken pro potřeby statutárního města Olomouce po dobu 10-ti let 
dle důvodové zprávy bod III. 9.  
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telefonních kabelů zemním 
kabelem na pozemcích parc. č. 809/5 ost. pl. o výměře 635 m2 a parc. č. 615/2 ost. pl. o 
výměře 136 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod III. 11. 
 
9. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 75/1 ost.pl o výměře 75346 m2, 
parc. č. 75/126 ost.pl. o výměře 357 m2,parc. č. 75/130 ost.pl. o výměře 75 m2, parc. č. 
148/4 ost.pl. o výměře 2694 m2, vše  v k.ú. Olomouc - město obsahující  právo  uložení 
kabelového vedení NN ve prospěch Severomoravské energetiky a.s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 12. 
 
10. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1938 ost.pl. o výměře  7361 m2, 
parc. č. 1937 ost.pl. o výměře 5403 m2, parc.č. 1791/4 orná půda o výměře 226116 m2, 
parc.č. 1965/8 ost.pl. o výměře 2210 m2, vše v k.ú. Holice obsahující právo výstavby 
telekomunikační sítě ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a. s.za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 13. 
 
11. bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 116/55 ost. pl. o výměře 3 
905 m2, parc. č. 116/53 ost. pl. o výměře 4 185 m2, parc. č. 115/54 ost. pl. o výměře 523 
m2, parc. č.116/46 ost. pl. o výměře  5 442 m2, vše v k.ú. Olomouc - město  obsahující právo 
uložení optického kabelu  ve prospěch Muzea umění za podmínky, že  se investor kabelu 
zaváže, že přeložku do země provede v rámci rekonstrukce komunikace na vlastní náklady a 
za podmínky bezplatného zapůjčení dvou optických vláken pro potřeby statutárního města 
Olomouce po dobu 10-ti let a za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu 
přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 14. 
 
12. odprodej pozemku parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 v k. ú. Holice společnosti 
Czech Republic Onamba, s.r.o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 23 880,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 15.  
 
13. zřízení předkupního  práva na pozemek parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 v k.ú. 
Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za 
stejných podmínek jako při prodeji pozemku společnosti Czech Republic Onamba, s. r. o. , tj. 
30,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 15. 
 
14. uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 464 ost. pl. o výměře 400 m2 
v k.ú. Olomouc- město společnosti REAL ATLANTA , a. s. při kupní ceně ve výši 2 150,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 16. 
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15. odprodej pozemku parc.č. 539 st. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Hejčín manželům Jaroslavu 
a Boženě Knížovým za kupní cenu ve výši 21 648,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 18. 
 
16. odprodej pozemku parc. č. 1204/2  st. pl.   o  výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům 
Antonínu a Marii Zdařilovým za kupní cenu ve výši 9 648,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
19. 
 
17. směnu pozemku p.č.111/23 ost. pl. o výměře 17 062 m2 v k.ú Hejčín ve správě PF ČR 
za pozemek p. č.150/1 orná půda v k.ú.Chválkovice o výměře 17 110 m2 ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 
20. 
 
18. uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 300 
m2, část  pozemku parc.  č. 46/1 zahrada o výměře 460 m2 a část pozemku parc. č.  46/10 
ost. pl. o výměře 200 m2 , vše  v k.ú. Droždín předem určenému zájemci panu Ing. Janu  
Kubáčkovi za podmínky zřízení věcného břemene obsahujícího právo bezúplatného užívání 
sklepních prostor ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 9. 
 
19. bezúplatný převod  nemovitého majetku z vlastnictví ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce podle ustanovení § 5 zák. č. 172/91 Sb. , o přechodu některých věcí z majetku 
ČR do vlastnictví obcí dle důvodové zprávy bod IV. 11. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Severomoravské energetiky a. s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo uložení přípojky VN, rozvodů NN a zřízení trafostanice na pozemcích parc. č. 104/3 
ost. pl. o výměře 2462 m2, parc. č. 116/8 ost. pl. o výměře 1746 m2, parc. č. 116/9 ost. pl. o 
výměře 1362 m2 a parc. č. 116/124 ost. pl. o výměře 2580 m2, vše v k.ú. Olomouc - město   
 
2. žádosti firmy REAL - FINANZ s. r. o. o směnu  části pozemku parc. č. 1347 ost. pl. o 
výměře  800 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce za  část 
pozemku parc. č. 1106/15 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví firmy 
REAL - FINANZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 10. 
 
3. žádosti  společnosti České radiokomunikace, a.s. Praha o revokaci části usnesení ZMO 
ze dne 8. 3. 2001 čís. spis. seznamu 5, bod 8 ve věci doby bezplatného zapůjčení dvou 
vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy 
statutárnímu  městu Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 8. 
 
4. žádosti paní Blanky Tomančákové o odprodej části pozemku parc. č. 237 zahrada o 
výměře 143 m2 v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod III. 6. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000, čís. spis. seznamu 4a, bod 67 ve věci výše 
kupní ceny pozemků parc. č. 1650/5 o výměře 1555 m2 a 1963/5 o výměře 85 m2  ve 
vlastnictví Márie Kečkéšové a Lýdie Forgáčové a pozemků parc. č. 1650/4 o výměře 731 
m2,  parc. č. 1650/6 o výměře 1770 m2, parc. č. 1650/11 o výměře 4099 m2, parc. č.  1721/1 
o výměře 2471 m2,  parc. č. 1721/30 o výměře 104 m2,  parc. č. 1721/37 o výměře 227 m2 a 
parc. č. 1721/40 o výměře 623 m2 ve vlastnictví Zdeňky  Kubaníkové, Jindřicha Kubaníka a 
Heřmana Kubaníka, vše orná půda v k.ú. Holice a schválit novou kupní cenu pozemků parc. 
č. 1650/5 o výměře 1555 m2 a 1963/5 o výměře 85 m2 ve vlastnictví Márie Kečkéšové a 
Lýdie Forgáčové ve výši 500,- Kč/m2, tj. 820 000,- Kč a pozemků parc. č. 1650/4 o výměře 
731 m2,  parc. č. 1650/6 o výměře 1770 m2, parc. č. 1650/11 o výměře 4099 m2, parc. č.  
1721/1 o výměře 2471 m2,  parc. č. 1721/30 o výměře 104 m2,  parc. č. 1721/37 o výměře 
227 m2 a parc. č. 1721/40 o výměře 623 m2 ve vlastnictví Zdeňky  Kubaníkové, Jindřicha 
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Kubaníka a Heřmana Kubaníka, vše orná půda v k.ú. Holice ve výši 400,- Kč/m2, tj. 4. 010 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 18 ve věci výše kupní 
ceny pozemku parc. č. 588 st. pl. o výměře 415 m2 v k.ú. Chomoutov ve vlastnictví paní 
Denisy Hryzbilové a schválit kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 6. 
 
3. část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 57 ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí  kupní smlouvě  na část pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře 18 
m2 v k.ú.  Černovír s TJ Sokol Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 7.   
 
4. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 5 ve věci nevyhovění žádosti 
pana Luďka Smolky  - univerzální zámečnictví o odprodej pozemku parc. č. 180/4 zahrada o 
výměře 597 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 
8. revokuje 
1. usnesení   RMO ze dne 22. 2. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 17) ve věci úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Černovír TJ Sokol 
Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 7. 
 
2. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 4 ve věci nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 624/19 ost. pl. o  výměře 7 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Elmanu Iljasovi a panu Alekberu Iljasovi a schvaluje úplatný pronájem části 
pozemku  parc. č. 624/19 ost. pl. o  výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany panu Elmanu Iljasovi a 
panu Alekberu Iljasovi dle důvodové zprávy bod IV. 10. 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu upravit stávající nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 464 
ost. pl. v k.ú. Olomouc - město se společnosti REAL ATLANTA a. s. v souladu s důvodovou 
zprávou bod IV. 8    
T: 11.9.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Povolení nákupu - ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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5 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 
 
2. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2, str. 2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3, str. 2, 3 
 
4. schvaluje 
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny z důvodu vyřizování a čerpání úvěru ze stavebního 
spoření a podnikových půjček o 2 měsíce dle důvodové zprávy bod 4 str. 3 
 
5. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní cen před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 5, str. 3 
 
6. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy bod 6, str. 3, 4 
 
7. vyhovuje 
žádostem vlastníků bytů a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav domů dle důvodové 
zprávy bod 7, str. 4 
 
8. vyhovuje 
žádostem spoluvlastníků domů dle důvodové zprávy bod 9, str. 5 
 
9. schvaluje 
úhradu společných nákladů a ukládá SDFMO převést částky na účet fondu oprav vlastníkům 
jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod 10, str. 5, 6 
 
10. ukládá 
odboru správy postupovat při převzetí a vydávání dražební jistoty dle čl. 5 schválených 
pravidel dle důvodové zprávy bod 11, str. 6 
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru správy 
 
11. ukládá 
SDFMO při předání předmětu dražby a při podpisu předávacího protokolu dle čl. 17 
dražebních pravidel a důvodové zprávy vyzvat nájemce bytů k uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám dle důvodové zprávy bod 11, str. 6  
T: 11.9.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
12. pověřuje 
Ing. Karla Šimšu, jako osobu oprávněnou k řízení dražby (licitátor), dle čl. 6 bod 1 
schválených pravidel dle důvodové zprávy bod 11, str. 6 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
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 předložené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
způsob financování investiční akce „kanalizace Holice - připojení na ČOV Olomouc“ formou 
přijaté půjčky MF ČR ve výši 8 729 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. 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 Rozpočtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Financování - Inaugurace sloupu Nejsv ětější Trojice a Národní 

zahájení DED  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vykrytím částky dle upravené důvodové zprávy z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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9 Rožňavská ulice - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložený záměr koordinovat se zpracovanou studií oddělení dopravních koncepcí OKR a 
předložit RMO vč. informace o realizaci malých parkovišť v r. 2001 
T: 11.9.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Plnění plánu investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle upravené přílohy DZ 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Schválení investi čního zám ěru Koželužská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování DÚR dle návrhu obsaženého v důvodové zprávě 
 
3. schvaluje 
zásady řešení uličního profilu dle předloženého investičního záměru včetně připomínek z 
diskuse 
 
4. ukládá 
zajistit zpracování DUR  
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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12 Technické zajišt ění značení ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
za pomoci KMČ a MPO zmapovat stav značení ulic se zaměřením na požadavek výměny 
zanedbaných či doplnění chybějících značení 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
3. ukládá 
připravit dodatek smlouvy s TSMO, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 6.11.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
13 Aktualizovaný plán oprav SDFMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Návrh plánu investic SMV, a.s. hrazeného z nájemné ho 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
15 Nadace prof. Vejdovského a UP Olomouc - pozemky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje 
jednat se statutárními zástupci Univerzity Palackého Olomouc a Nadace prof. Vejdovského 
ve smyslu důvodové zprávy 
T: 11.9.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1.9.2001. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
17 Povolení vjezdu do p ěší zóny VII.  
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 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
- Správa lesů města Olomouce - žádost č. 96 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Souhlas obce se jmenováním ředitel ů mateřské školy a 

základní školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním ředitelů škol dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat Krajský úřad Olomouckého kraje s usnesením Rady města Olomouce 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 Příprava 18. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
a) termín konání 18. zasedání zastupitelstva města - čtvrtek dne 27.9.2001 od 9.00 hodin 
b) místo konání 18. zasedání zastupitelstva města  - aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 
17. listopadu 6 
 
 
2. bere na v ědomí 
předběžný návrh programu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
20 Ariónova kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky ankety občanů Olomouce 
 
3. schvaluje 
realizaci skulptur podle návrhu Ivana Theimera ve smyslu důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh smluv dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvy 
T: 11.9.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
realizovat investici  
T: dle d říve schváleného harmonogramu 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru investic 
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Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

 
 
 
21 Nový zákon o odpadech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací postupných kroků k zajištění funkčnosti odpadového hospodářství dle nové 
legislativy 
 
3. ukládá 
připravit  návrh nové vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území 
města Olomouce 
T: 9.10.2001 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
zřídit na odboru ŽP MmOl od 1.9.2001. funkci odpadového hospodáře  (personální posílení 
OŽP) 
T: 11.9.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
5. ukládá 
zpracovat kalkulace pro stanovení výše místního poplatku 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru životního prost ředí 
ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 

 
6. ukládá 
zajistit včasnou informovanost o připravovaných změnách  
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
22 Pojišt ění majetku m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyhlášením obchodní veřejné soutěže na rámcovou pojistnou smlouvu na pojištění majetku 
a odpovědnosti za podmínek dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Organiza ční postup p ři přípravě rozpo čtu 2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Organizační postup při přípravě rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 
2002 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Změna likvidátora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
ve smyslu § 71 odst. 3 obchodního zákoníku, po úmrtí likvidátorky Marcely Fischerové, do 
funkce likvidátora státního podniku OOPP Kovo-dřevo Olomouc „v likvidaci“, ing. Karla 
Šimšu s účinností od 8. 8. 2001 
 
3. jmenuje 
ve smyslu § 71 odst. 3 obchodního zákoníku, po úmrtí likvidátorky Marcely Fischerové, do 
funkce likvidátora státního podniku HANÁCKÉ PEKÁRNY A CUKRÁRNY, státní podnik v 
likvidaci, ing. Karla Šimšu s účinností od 8. 8. 2001 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti Ing. Jany Zimové, Evy Brogowské,  Mgr. Jany Mašové a manželů Kalodových  s 
rovnoměrnými splátkami jejich úvěrů 
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3. vyhovuje žádosti 
Bohuslava Kolovratníka a Františka Doležela s prodloužením čerpání úvěrů dle důvodové 
zprávy 
 
4. souhlasí 
s tím, aby se Statutární město Olomouc vzdalo zástavních práv k bytové jednotce, 
zajišťujících úvěry manželů Škutových dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Hospoda ření pokladen odbor ů MmOl za rok 2000  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodu 1 závěru důvodové zprávy 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodu 2 závěru důvodové zprávy 
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru správy 
 
4. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodu 3 závěru důvodové zprávy 
T: 6.11.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Nabídky ú časti na zahrani čních akcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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28 Zahrani ční služební cesta do Nördlingenu ve dnech 13.-  16. září 
2001 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě do Nördlingenu ve dnech 13.- 16. září 2001 dle 
upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit naplnění usnesení bodu 2 
T: 18.12.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Zpráva ze služební cesty - AVEC  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 



 22

 
32 Sloup Nejsv ětější Trojice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
33 Systém dotací - souhrnná zpráva, využití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zrpávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Příloha č. 2 k vyhlášce o čistot ě a veřejném po řádku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s novou podobou značky - přílohy č. 2  vyhlášky č. 2/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných 
prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
území města Olomouce ve variantě č. 1 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
35 Malé projekty VII. -  Charita Olomouc - žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu  dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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36 Úpravy p řednádražního prostoru - I. a II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dodatečnými úpravami přednádražního prostoru dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Olomoucká kina, s.r.o. - rekolaudace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rekolaudací nebytové prostory na bytovou jednotku za podmínek dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Odborná exkurse do Vídn ě - 5.10.2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na odborné exkursi do Vídně dne 5.10.2001 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Různé - Zpráva ze studijní zahrani ční cesty - Chorvatsko 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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40 Změna v komisi pro program regenerace MPR Olomouc a 
památky  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. odvolává 
z funkce tajemnice komise ing. Jitku Brabcovou 
 
2. jmenuje 
- ing. Romana Váňu členem komise 
- ing. arch. Janu Křenkovou tajemnicí komise 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
 
 

 

 

 

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


