
 
USNESENÍ 

 

ze 73. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6.11.2001  
 
 

 
1 Vybudování um ělé dráhy pro vodní slalom  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky do rozpočtu na rok 2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
nárokovat částku dle upravené důvodové zprávy na zhotovení technické studie do rozpočtu 
na rok 2002 
T: 20.11.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
2 Projekt INTERREG IIIB  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat projekt s ostatními zainteresovanými subjekty s cílem získat informace o jeho 
rozsahu a významu pro město Olomouc včetně kalkulace nákladů a o výsledku informovat 
RMO 
T: 26.2.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 6.11.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
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3. vypouští ze sledování 
své usnesení ze dne 25.9.2001, bod 26, část 2, týkající se realizace přístřešků MHD 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění odprodeje objektu č. 15 na pozemcích parc. č. 1392/1 o výměře 833 m2, parc. 
č. 1392/2 o výměře 1019 m2 a parc. č. 1392/3 o výměře 45 m2, vše st. pl. v k.ú. Neředín 
předem určenému zájemci paní Zdence Koppové dle důvodové zprávy bod I. 1)    
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 32 013 m2, 
části pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 145 m2, části pozemku parc. č. 21/9 zahrada 
o výměře 90 m2, části pozemku parc. č. 21/17 louka o výměře 46 m2 a pozemku pac. č. 23/1 
o výměře 152 m2, vše v k. ú. Lazce předem určenému zájemci SK Sigma Olomouc MŽ, 
oddíl baseballu dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu parkovacího stání u domu s pečovatelskou službou 
Peškova č. 1 předem určenému zájemci paní Zdeňce Gažarové a paní Evě Kacanové dle 
důvodové zprávy bod I. 3) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4, ost. plocha, k.ú. Neředín o 
výměře 13 m2 předem určenému zájemci RNDr. Dzurillovi dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 475/6 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc - 
město společnosti DřevoTrust, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 3) 
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město 
panu Jiřímu Zacpalovi, části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc - město 
panu Doc. MUDr. Miroslavu Kalovi, CSc, části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc - město paní Anně Frýdkové, části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc - město panu Luboši Zemanovi a části pozemku parc. č. 882 o výměře 15 m2 v k. 
ú. Olomouc - město manželům Gabriele a Karlovi Šťastným ( parkovací stání č. 2) dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
7. snížení nájemného v NP - MŠ Dělnická - 138,11 m2 ( nájemce Studio Čtyřlístek) na  
10,- Kč/m2/rok od 1. 11. 2001 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
8. snížení sazby  nájemného v NP I.P.Pavlova 69  u tělocvičny z 525,- Kč/m2/rok na  
225,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
9. změnu účelu nájmu z provozování střediska prevence drogových závislostí, prodejní 
galerie, chráněného bydlení a chráněné dílny na provozování aktivit v oblasti prevence, léčby 
a sociální rehabilitace osob ohrožených drogovou závislostí v souladu s posláním 
občanského sdružení P-centra dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
10. nájemné  v NP - Horní náměstí - radnice - nyní prostory č. I. a II  ve výši 400,- Kč/m2/rok 
pro Galerii Caesar a dobu nájmu do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
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11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/4 orná půda   o výměře  528 m2 v k. ú. Pavlovičky  
panu Petrovi Grohmannovi dle důvodové zprávy bod III. 1)    
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1721/31 orná půda o výměře 240 m2 v k. ú. 
Holice panu Zdeňku Kroutilovi dle důvodové zprávy bod III. 12) 
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1721/1 orná půda o výměře 50 m2 v k. ú. Holice 
panu Zdeňku Kroutilovi, po nabytí tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 12) 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Libora Hulína o úplatný pronájem parkovacího stání u domu s pečovatelskou 
službou Peškova č. 1 dle důvodové zprávy bod I. 3) 
 
2. paní Heleny Smutné o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře  
16 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
 
3. pana Františka Kalabise o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/2 ost. pl. o 
výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 2) 
 
4. MŠ Jílová 41 o uzavření dlouhodobé smlouvy s paní Mgr. Helenou Heinzovou - HKPS -
Trading, s tím že ředitelka školy je oprávněna každý rok smlouvu prodlužovat dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4)   
 
5. o prodloužení doby nájmu o 10 let, tedy do 31.12.2020 a změnu výpovědní lhůty na 
šestiměsíční v případě, že by se nájemní vztah změnil na dobu neurčitou dle důvodové  
zprávy bod II. B) 8)  
 
6. pana Tomáše Kubíčka o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - klub -   153,12 m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. souhlasí 
1. s realizací oprav  v NP - Heyrovského č. 33, bez možnosti odpočtu vložených finančních 
prostředků z nájemného a za podmínky uvedení do původního stavu v případě ukončení 
nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
2. s odepisováním technického zhodnocení objektu č.p. 253, Ztracená ulice č. 4 s pozemkem 
parc. č. 235 st. pl. o výměře 504 m2, vše v k. ú. Olomouc - město provedeného nájemcem - 
MORAVSKÁ VÝROBNÍ a. s.  ve vlastním účetnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
3. s rekonstrukcí a modernizací WC včetně nového vstupu na tyto toalety, s propojením 
primátorského  salonku s točitým schodištěm do I. patra radnice, s rekonstrukcí nevyhovující 
podlahy v místnostech GI., GII., včetně zazdění stávající prosklené vitríny v místnosti G2,  s 
vybudováním rozšířeného výstavního prostoru včetně zázemí galerie, depozitáře 
uměleckých děl a prodejny výtvarných potřeb prostorech č. I. a II., s rekonstrukcí stávající 
vodoinstalace a elektroinstalace a rozvodů topného systému v místnostech označených jako 
21 a 22 v NP - Horní nám.  - radnice vlastním nákladem nájemce Galerie Caesar s tím, že po 
doložení a odsouhlasení faktur budou odečteny z nájemného opravy nad rámec běžné 
údržby v maximální výši 1 415 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 9)      
 
4. s prodloužením stávající nájemní smlouvy do 31. 12. 2012 za podmínky ukončení 
nájemního vztahu při koncepční přestavbě přízemí radnice dle důvodové zprávy bod II. B) 9)       
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5. se stavebními úpravami v objektu Horní nám. č. 1 v rozsahu nutném pro umístění 
bankomatu a loga na vlastní náklady podnájemce společnosti GE Capital Bank a. s. a  s 
odepisováním technického zhodnocení objektu ve vlastním účetnictví společnosti GE Capital 
Bank a. s.  dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem Petrem Grohmannem na pozemek 
parc. č. 28/4 orná půda o výměře  528 m2 v k. ú. Pavlovičky při kupní ceně ve výši  
370,- Kč/ m2 dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního zařízení na 
pozemcích parc. č. 1000/35 orná půda o výměře 992 m2, parc. č. 1201ost. pl. o výměře  
4 746 m2, parc. č. 1206/3 ost. pl. o výměře 3 147 m2, parc. č. 1208/3 ost. pl. o výměře  
4 421 m2 a parc. č. 1208/4 ost. pl. o výměře 830 m2, parc. č. 1000/6 orná půda o výměře  
2 176 m2, parc. č. 894/2 orná půda o výměře 31 913 m2, parc. č. 1210/4 ost. pl. o výměře 
729 m2, parc. č. 1230/4 ost. pl. o výměře 664 m2, parc. č. 1025/1 orná půda o výměře  
13 597 m2, parc. č. 1381/2 orná půda o výměře 319 m2 vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 741/3 
orná půda  o výměře 8 832 m2, parc. č. 950/20 orná půda o výměře 7 353 m2, parc. č. 
1204/1 ost. pl. o výměře 9 590 m2 , parc. č. 1115/3 ost. pl. o výměře 4 667 m2, parc. č. 
1115/4 ost. pl. o výměře 740 m2, parc. č. 1193/11 orná půda o výměře 1 607 m2, parc. č. 
975/3 pastvina o výměře 221 m2, parc. č. 975/4 pastvina o výměře 334 m2, parc. č. 
1038/1louka o výměře 9 976 m2 vše v k. ú. Nemilany, parc. č. 1788/1 orná půda o výměře 
187 327 m2 a parc. č. 1841 orná půda o výměře 459 741 m2, parc. č. 1790/3 o výměře orná 
půda o výměře 164 605 m2, parc. č. 1791/2 orná půda o výměře 206 235 m2, parc. č. 
1967/5 ost. pl. o výměře 4 703 m2, parc. č. 1845/25 orná půda o výměře 4 242 m2, parc. č. 
1974/3 ost. pl.  o výměře 1 030 m2, parc. č. 1974/1 ost. pl. o výměře 2 946 m2, vše v k. ú. 
Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení rozvodných zařízení  na 
pozemcích  parc. č. 1000/14 orná půda o výměře 444 m2, parc. č. 1201ost. pl. o výměře  
4 746 m2, parc. č. 894/2 orná půda o výměře 31 913 m2, parc.899/6 orná půda o výměře  
22 m2, parc. č. 1206/4 ost. pl. o výměře 310 m2 vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 643/6 ost. pl. o 
výměře 3 670 m2, parc. č. 772/40 orná půda o výměře 3 303 m2, parc. č. 772/31 orná půda 
o výměře 1 242 m2, parc. č. 1193/11 orná půda o výměře 1 607 m2  a parc. č. 974 ost. pl. o 
výměře 148 m2 vše v k. ú. Nemilany, parc. č. 1791/4 orná půda o výměře 226 116 m2, parc. 
č. 1800/48 orná půda o výměře 1 506 m2, parc. č. 1965/7 ost. pl. o výměře 479 m2, parc. č. 
1965/8 ost. pl. o výměře 2 210 m2, parc. č. 1843/117 orná půda o výměře 938 m2, parc. č. 
1975 ost. pl. o výměře 5 914 m2 a parc. č. 1974/1 ost. pl. o výměře 2 946 m2, vše v k. ú. 
Holice  ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod 
III. 3) 
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 1025/1 o výměře 13 597 m2, parc. č. 1192/1 ost. pl. o výměře 4 295 m2 
vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 291/21 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Nedvězí, parc. č. 1791/2 
orná půda o výměře 206 235 m2, parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 m2, parc. č. 
1791/4 orná půda o výměře 226 116 m2, parc. č. 1965/7 ost. pl. o výměře 479 m2,  vše v  
k. ú. Holice   ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a. s. Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo výstavby železničního zařízení na 
pozemcích parc. č. 1841 orná půda o výměře 459 741 m2, parc. č. 1788/1orná půda o 
výměře 187 327 m2, vše v k. ú. Holice ve prospěch organizace České  dráhy, s. o. , Správa 
dopravní cesty Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5) 
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6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo výstavby železničního 
telekomunikačního zařízení na pozemku parc. č. 1788/2 orná půda o výměře 422 m2 v k. ú. 
Holice ve prospěch společnosti České dráhy s. o., Správa železničních telekomunikací 
Praha dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
7. úplatné zřízení věcného břemene výstavby odvodňovacího zařízení na pozemku parc. č. 
1115 ost. pl. o výměře 11 775 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1081/18 zahrada o výměře  
3 015 m2, parc. č. 1081/2 orná půda o výměře 33005 m2, parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 
7031 m2, parc. č. 1347 ost. pl. o výměře 8 154 m2, vše  v k. ú. Slavonín a zřízení věcného 
břemene obsahující právo zřízení příslušenství rychlostní komunikace na pozemcích parc. č. 
1348 ost. pl. o výměře 15 934 m2  a parc. č. 1349/4 ost. pl. o výměře 20 076 m2,  vše v k. ú. 
Slavonín a parc. č. 291/23 ost. pl. o výměře 2 797 m2  a parc. č. 291/1 ost. pl. o výměře  
17 503 m2, vše v k. ú. Nedvězí, vše ve prospěch Správy a údržby silnic Olomouc, státní 
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo výstavby elektrizačního zařízení  na 
pozemku  parc. č. 700/14 orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany ve prospěch 
Zemědělského družstva  Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 7) 
 
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo výstavby elektrizačního zařízení na 
pozemku parc. č. 1828/1 orná půda o výměře 204 662 m2 v k. ú. Holice ve prospěch  
Ing. Jaroslav Spurný, Farma Městský a Nový Dvůr dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo výstavby stavebního objektu „D 430 
Napájecí kabely NN a zásuvkové skříně na přejezdech R46“ na pozemku parc. č. 1349/4 v  
k. ú. Slavonín ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod III.  8)  
 
11. schválit směnu pozemku parc. č. 1699/1 orná půda o výměře 10 843 m2 v k. ú. Holice ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 1961 ost. pl., ost. komunikace 
o výměře 4089 m2 v k. ú. Holice ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Spurného bez doplatku 
cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
12. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo přístupu, tj. průchodu a 
průjezdu přes pozemek parc. č. 424/2 ost. pl v. k. ú. Hodolany a právo údržby k vodoměrné 
šachtě, která se nachází na pozemku parc. č. 424/10 ost. pl.  o výměře 516 m2 v k. ú. 
Hodolany ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 10) 
 
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes parc. 
č. 858/18 ost. pl. a parc. č. 428/7 ost. pl. , vše v k. ú. Hodolany ve prospěch pozemků parc. č. 
428/1 ost. pl. a parc. č. 2247 zast. pl. , vše v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 10) 
 
14. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes 
pozemek parc. č. 428/6 ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch pozemků parc. č. 428/1 ost. pl. 
a parc. č. 2247 zast. pl. , vše v k. ú. Hodolany a to jen v případě mimořádné události, tj. v co 
nejmenší míře dle důvodové zprávy bod III. 10) 
 
15. výkup pozemků parc. č. 608/21 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 608/23 ost. pl. o 
výměře 391 m2, vše v k.ú. Neředín z vlastnictví pana Josefa Homoly, pana Miloslava Holce, 
pana Josefa Homoly, paní Marie Reichové,  paní Vlasty Soukupové, paní Libuše Indrákové, 
paní Zdenky Brdičkové, paní Anny Sonntágové, do vlastnictví statutárního města Olomouce  
za kupní cenu ve výši 226 080,- Kč s tím, že kupní cena bude  hrazena ve splátkách po dobu 
5-ti let dle důvodové zprávy bod III. 11)    
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16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/31 orná půda 
o výměře 240 m2 v k. ú. Holice s panem Zdeňkem Kroutilem při kupní ceně ve výši  
360,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 12)    
 
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/1 orná půda o 
výměře 50 m2 v k. ú. Holice s panem Zdeňkem Kroutilem při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 
po nabytí tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 12) 
  
18. nabytí pozemku p.č. 2004/4 ost.  pl., ost. komunikace o výměře 566 m2 v k.ú. Holice při 
max. výši ceny 163 000,- Kč  a dále ve věci jednat s likvidátorem společnosti dle důvodové 
zprávy bod IV. 1) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádostem společnosti PODKOVA AVB s. r. o. , pana Zdeňka Pazdery a pana Zdeňka 
Sázela o odprodej objektu č. 15 na pozemcích parc. č. 1392/1 o výměře 833 m2, parc. č. 
1392/2 o výměře 1019 m2 a parc. č. 1392/3 o výměře 45 m2, vše st. pl. v k.ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2. žádosti manželů Jaroslava a Boženy Knížových o revokaci části usnesení ZMO ze dne  
27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 16 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 539 st. pl. o 
výměře 28 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
6. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 spis. seznam 4 bod II. B) 8  ve věci nevyhovění 
žádosti JUDr. Kolmašové a JUDr. Audyové o slevu z nájemného po dobu stavebních úprav 
objektu Horní nám. 5 a  souhlasí se snížením nájemného o 10% po dobu stavebních úprav u 
nájemců JUDr. Kolmašové a JUDr. Audyové dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
2. část usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod IV. 7. ve věci schválení 
obálkové metody na výši nájemného mezi panem Tomášem Kubíčkem a Občanským 
sdružením SPOLU při minimálním nájemném 300,-Kč/m2/rok a schvaluje úplatný pronájem 
NP - Dolní nám. č. 38 - klub -   114,12 m2 Občanskému sdružení SPOLU dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)  
 
7. ukládá 
prověřit nutnost stavebních úprav a uvedenou finanční náročnost dle důvodové zprávy bod 
II. B) 5)a výsledek předložit RMO 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. ukládá 
zpracovat návrh úplatného převodu nemovitostí užívaných organizacemi zřizovanými Krajem 
Olomouckým dle důvodové zprávy bod II. B) 5) a předložit jej RMO  
T: 26.2.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
9. ukládá 
předložit záměr výstavby baseballového hřiště na jednání RMO jako samostatný bod 
programu dle důvodové zprávy bod I. 2)  
T: 20.11.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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10. doporu čuje zastupitelstvu 
1. uložit primátorovi města podepsat pověření tajemníkovi magistrátu města Olomouce pro 
zastupování statutárního města Olomouce na dražbě dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. uložit tajemníkovi magistrátu města Olomouce účastnit se dražby dle důvodové zprávy 
bod IV. 1) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Věry Dittrichové dle důvodové zprávy bod 2, str. 1, 2 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Komenského 5 dle důvodové zprávy bod 3, str. 2  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Dukelská 3 dle důvodové zprávy bod 4, str. 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 5, str. 3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Divišova 7 dle důvodové zprávy bod 6, str. 3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Divišova 9 dle důvodové zprávy bod 7, str. 3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Tovární 19, 21, 23 dle důvodové zprávy bod 8, str. 4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Tovární 35, 37 dle důvodové zprávy bod 9, str. 4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Masarykova 21 dle důvodové zprávy bod 11, str. 5 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným  nájemníkům Helsinská 10, 12, 14 za kupní ceny dle vyhlášky č. 
2/2000, dle upravené důvodové zprávy bod 12, str. 5 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jany Křičkové dle důvodové zprávy bod 14, str. 6 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení bezúplatného věcného břemene pro společnost Olterm & TD dle důvodové zprávy 
bod 15, str. 6, 7 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jiřiny Tomešové dle důvodové zprávy bod 16, str. 7 
 
14. schvaluje 
uznání faktur jak o odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 17, str. 8 
 
15. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 18, str. 8 
 
16. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 19, str, 8, 9 
 
17. vyhovuje žádosti 
 a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu dle důvodové zprávy  bod 20, str. 9 
T: 20.11.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
18. schvaluje 
úhradu společných nákladů a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu Polívkova 
5 dle důvodové zprávy bod 22, str. 10 
 
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 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 Rozpočet 2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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8 Návrh plánu investic a oprav na rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit dopracovaný návrh plánu investic a oprav na rok 2002  
T: 20.11.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Návrh plánu investic SMV Olomouc, a.s. na rok 2002  hrazených 

z nájemného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením akcí do návrhu plánu SMV Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání komise pro obnovu a rozvoj dopracovaný soupis plánovaných investic 
hrazených z nájemného od SMV a.s. 
T: 20.11.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Opravy místních komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
čerpání finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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11 Korunní pevn ůstka - podmínky využití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podmínky pro dočasné využití areálu Korunní pevnůstky 
 
3. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu areálu Korunní pevnůstky dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
OKR a MPO ihned zpracovat podmínky pronájmu 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
předložit RMO k projednání podmínky trvalého využití Korunní pevnůstky 
T: 12.3.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
odboru investic na základě podmínek zpracovaných OKR zadat projektovou dokumentaci 
obnovy objektu Vojenské prachárny a Vojenské strážnice 
T: 15.1.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Bytová výstavba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem města nabýt pozemky v  k.ú. Hejčín, ul. Balbínova dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned jednat o převodu pozemků do vlastnictví města Olomouce  s Univerzitou Palackého 
Olomouc dle důvodové zprávy 
T: 20.11.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
předložit RMO návrh realizace  výstavby 38 b.j. v k.ú. Hejčín, ul. Balbínova, vč. financování 
bytové výstavby dle důvodové zprávy 
T: 4.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Kanaliza ční sběrač A II. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nabytí kanalizačního sběrače A II do majetku Statutárního města Olomouce dle podmínek 
důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
průběžně sledovat podmínky úhrad splátek kanalizačního sběrače dle důvodové zprávy 
T: trvale 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
po nabytí kanalizačního sběrače převést sběrač do pronájmu a správy SMV a.s. 
T: 18.6.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Smlouva o obstarávání nemovitostí  - SNO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
upravený návrh Smlouvy o  obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností 
vlastníka předložit pracovní skupině ZMO a následně po jejím dopracování RMO 
T: 4.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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15 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
manželů Tichých a Melcrových o rovnoměrné splácení úvěru 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
 
2. schvaluje 
služby uvolněných funkcionářů a tajemníka pro řešení mimořádných událostí a pokyny pro 
činnost této služby 
 
3. schvaluje 
přenesení kompetencí na službu konajícího zástupce havarijní služby vyhlásit změnu 
organizační struktury MmOl v případě řešení mimořádné události nebo krizové situace 
 
4. ukládá 
dopracovat organizační strukturu MmOl pro mimořádné události či krizové situace a po 
projednání  v BRMOL předložit do RMO 
T: 18.12.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru ochrany 
 
5. ukládá 
přepracovat pokyny pro havarijní službu členů RMO a odborů MmOl 
T: 18.12.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
17 Hlasové sirény  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup pro zajištění převodu majetku na HZS Olomouckého kraje 
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3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit převod části „Varovného a informačního systému 
města a okresu Olomouc“ v hodnotě 500 000,-- Kč na HZS Olomouckého kraje formou 
darovací smlouvy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
18 Ulice Na Trati  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat Správu a údržbu silnic Olomouc o výsledku projednání  
T: 20.11.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Vyhláška o odpadech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně kalkulací při nakládání s odpady 
 
2. ukládá 
předložit dopracovaný návrh vyhlášky „O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Olomouce“ na příští jednání RMO 
T: 20.11.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh vyhlášky o místních poplatcích dle čl. 8 - místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
T: 20.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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20 Změna účelu využití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou účelu poskytnutí na využítí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
21 Žádost ob čanského sdružení Spole čenství Rom ů na Morav ě - 

Olomouc o zm ěnu účelu poskytnutého finan čního p říspěvku z 
rozpo čtu města v roce 2001  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti občanského sdružení Společenství Romů na Moravě - Olomouc o změnu účelu 
poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
22 Volný čas dětí a mládeže - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 20.11.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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23 Zřizovací listiny škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se Zřizovacími listinami škol dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Zřizovací listiny škol ke schválení  Zastupitelstvu města Olomouce dne 13.12.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
s bezplatným převodem majetku dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit přehled majetku navrhovaného k bezplatnému převodu ke schválení Zastupitelstvu 
města Olomouce dne 13.12.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
24 Hygienické p ředpisy ve školách a školských za řízeních  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit realizaci schváleného postupu dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
25 Budova Lošov - využití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
využití objektu Svolinského 15 podle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat dokumentaci ve smyslu důvodové zprávy a předložit RMO 
T: 18.12.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
26 Olomoucké vánoce a Silvestr  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci vánočního osvětlení Horního náměstí a Dolního náměstí dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. zařazuje 
do soupisu nekrytých požadavků částku na realizaci vánočního osvětlení dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
27 Škodní a likvida ční komise - prominutí pohledávek a likvidace 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle upravené důvodové zprávy ( bod 1-3, 4.1 -  
4.12, 4.14 - 4.18,  4.21 - 4.23, 5 - 18 ) 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit prominutí pohledávek dle upravené důvodové 
zprávy (bod č. 4.24 - 4.31,  4.33 -  4.39, 19 - 39 ) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
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28 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 
 
 
29 Směrnice č. 4 - Cestovní náhrady - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek ke Směrnici č. 4 - Cestovní náhrady, s účinností od 1. 10. 2001 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Vjezd do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli: 
- HORSTAV Olomouc spol. s r.o. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 

 

 

 

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