
 USNESENÍ 
 
 z 33. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14.3.2000 
 
1 Informace o povodňové situaci v Olomouci ve dnech 10. až 14. března 
 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o povodňové  situaci ve městě Olomouci ve dnech 10. až 14. března 2000 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
2 Koncepce kultury města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO dopracovaný materiál dle diskuse 
T: 25.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit RMO ke schválení rozpracované dílčí projekty dle upravené důvodové zprávy 
T:  4.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
3 Koncepce prodeje domů - seznam domů určených k prodeji 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložený seznam domů určených  k odprodeji z majetku Města Olomouce 
 
2. souhlasí  
se seznamem domů určených k prodeji z majetku Města Olomouce 
 
3. ukládá  
předložit seznam domů určených k prodeji z majetku Města Olomouce k odsouhlasení na jednání 
ZMO dne 16. 3. 2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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4 Koncepce prodeje domů - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s dodatkem seznamu domů určených k prodeji  a k ponechání v majetku Města Olomouce dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit dodatek seznamu domů určených k prodeji a k ponechání v majetku Města Olomouce k 
odsouhlasení na jednání ZMO dne 16. 3. 2000  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 14.3.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
- bod  1, část 1,  ze dne 15.10.1999, týkající se dodatkového vkladu do a.s. TSMO  
- bod  8, část 3,  ze dne    8. 2. 2000, týkající se řešení dopravní situace na Sv. Kopečku  
- bod 18, část 2, ze dne  25. 1. 2000, týkající se  vyhlášky  o umisťování informačních, 
reklamních a  propagačních zařízení na území města Olomouce 
 
4. revokuje  
své usnesení  bod 18, část 2, ze dne 19.10.1999, týkající se IDOS - integrace 4 tras 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 412/2, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 26 
m2 předem určenému zájemci panu Radomíru Spurnému dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na  pozemku parc. č.  626/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú.  
Neředín paní  Anně Růžičkové dle důvodové zprávy bod II. A) 2   
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3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.  637/3 ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu Milanu Divišovi dle důvodové  zprávy bod II. A) 3   
 
4. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 75/83 ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. 
Olomouc  - město panu Ing. Zdeňku Zaoralovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4   
 
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.5/20 ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. 
Nové Sady panu Zdeňku Hýskovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o  výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Stanislavu Škůrkovi za podmínky OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 6     
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 628 ost. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Holice paní Jiřině 
Lohnerové dle důvodové zprávy bod II. A) 7  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 601/8 ost. pl. o výměře 0,5 m2 v k. ú. Nové Sady 
společnosti CAC Leasing, a. s. dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 589/1 ost. pl.o výměře 54 m2 v k. ú. Nové Sady panu 
Zdeňku Svobodovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9  
 
10. úplatný pronájem části stěny v pasáži tř. Svobody o výměře 3 m2 firmě INVESPOL s. r. o. dle   
důvodové zprávy bod II. A) 10  
 
11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 146817 m2 v k. ú. Nemilany 
Ing.  Jaroslavu Spurnému dle důvodové zprávy bod II. A) 11  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 57/10 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko předem určenému zájemci panu Janu Stavělovi dle důvodové zprávy bod II. A) 
12  
 
13. rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 9  zahrada o výměře 94 m2 v k. ú. Černovír 
panu Františku Zapletalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/2 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Hodolany paní 
Petře Zemanové při respektování podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
 
15. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 1070  ost. pl. o výměře 11m 2 v k. ú. 
Nová Ulice paní Martě Brázdové dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
   
16. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 685/2 ost. pl.  o výměře 11 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu Františku Dvořákovi dle důvodové  zprávy bod II. A) 16  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 464 st. pl. o výměře 800 m 2 v k. ú. Olomouc - 
město společnosti REAL ATLANTA, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
 
18. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.  371  ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc - město paní Monice Holzerové dle důvodové zprávy bod II. A) 19  
 
19. úplatný pronájem pozemku parc. č. 846 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc - město panu 
MVDr. Špručkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 22  
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20. změnu doby nájmu z určité na neurčitou u úplatného pronájmu pozemku parc. č. 278 st. pl. o 
výměře    515 m2 v k. ú. Chválkovice manželům Jaroslavu a Anně Smolkovým, Editě Konečné, 
Marcele Vávrové při    nájemném 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 26  
 
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN na pozemích 
parc.   č. 451/41, 535, 451/19, vše ost. pl. v k. ú. Povel ve prospěch Severomoravské energetiky, a. 
s. dle důvodové   zprávy bod II. A) 28   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 954/1 ost. pl. o výměře 396 m2 v k. ú. Hodolany, 
obyvatelům domu Křižíkova č. 5 a 7 při respektování podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. 
A) 29  
 
23. úplatný  pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 875/1 ost.  pl. o výměře 400 m2 v k. 
ú. Nová Ulice panu Václavu Hájkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 31  
 
24. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1748 st. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Jiřímu Novotnému dle důvodové zprávy bod II. A) 33  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 575/1 ost. pl. o výměře 98 m2 v k. ú. Nové Sady ve 
vlastnictví ČR - Okresního úřadu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 34  
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 99/1 ost. pl. o výměře 372 m2 v k. ú. Bělidla ve 
vlastnictví ČR - České dráhy dle důvodové zprávy bod II. A) 35)  
 
27. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 93/20 ost. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. 
Olomouc společnosti FERONA a. s. závod Olomouc -   město dle důvodové zprávy II. A) 38   
 
28. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 93/114 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc - město paní Mileně Tiché dle důvodové zprávy bod II. A) 39     
 
29. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 453/1 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. 
Hejčín Ústavu sociální péče Klíč dle důvodové zprávy bod II. A) 40    
 
30. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.   116/14 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. 
ú. Olomouc - město Československé obchodní bance, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 41  
 
31. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.  5/20 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Nové Sady panu Ing.  Pavlu Nevjelíkovi dle  důvodové zprávy bod II. A) 43  
 
32. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. 
Nové Sady panu Borisi Mahdalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 44   
 
33. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú.   
Hodolany panu Vlastimilu Myšákovi dle  důvodové zprávy bod II. A) 45   
 
34. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 113/25 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. 
Olomouc  - město paní Silvii Uhrové dle důvodové zprávy bod II. A) 47  
 
35. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 413/2 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Jaroslavu Valouchovi dle důvodové zprávy bod II. A) 48  
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36. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/28 ost. pl. o výměře 20,25 m2 v 
k. ú. Olomouc panu Jaroslavu Valouchovi za podmínky zachování průjezdu dle důvodové zprávy bod 
II. A) 49  
 
37. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměřče 26 m2 v k. 
ú. Řepčín paní Jarmile Klímkové dle důvodové zprávy bod II. A) 50    
 
38. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 90/38 os.t pl. o výměře 48 m2 v k. ú. 
Olomouc  - město panu Pavlu Leblovi dle důvodové zprávy bod II. A) 51  
      
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo stavby nad pozemkem parc. č. 449 st. pl. 
 v k. ú. Olomouc - město ve prospěch Mgr. Josefa Hejného bod II. A) 52  
 
40. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 124/10 ost. pl. o výměře 32 m2 v k. 
ú. Olomouc - město paní Eleonoře Paverové dle důvodové zprávy bod II. A) 53  
 
41. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 624/9 ost. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. 
Hodolany paní Renatě Ištokové dle důvodové zprávy bod II. A) 54  
 
42. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.  23/2 ost. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. 
Lazce paní Jaroslavě Vojtěchovské dle důvodové zprávy bod II. A) 55  
 
43. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu Marku Albrechtovi dle důvodové zprávy bod II. A) 56    
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 792/2 ost. pl. o  výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice 
panu Pavlu Šrottovi za podmínek stanovených OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 58  
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo výstavby horkovodu na pozemích parc. č. 
109/2, 89/2 jiná plocha, 89/6 or.  p., 89/12 a 81/13 ost. komunikace v k. ú. Nová Ulice ve 
prospěch Bytového družstva Pyramida - ing. arch. Opletal dle důvodové zprávy bod II. A) 59  
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění vodovodního řadu Slavonín -  
Nemilany na pozemcích parc. č. 361/1, 378, 690, 632, 633/1, 633/2, 636, 637, 639, 641, 642, 643/4, 
644, 645, 648, 649, 654, 659, 660, 661/1, 661/2, vše v k.ú. Nemilany, parc. č. 1349/4, 1081/18, vše v 
k.ú. Slavonín, parc. č. 185/3, 635/1, 75/1, 75/2, 75/10, 75/9, 75/3, 75/6, 75/4, 1071/1, 1070, 1072, 613, 
1077, 604/2, 604/1, 907/2, vše v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 1118, 1180, 1229, 1117/1, 1117/3, 971/8, 
958, 1220, 1221, 1137, 1231/1, 1136, 1134, 1138, 1139, 1135, 421/7, 421/15, 421/16, 421/17, 421/18, 
1222/2, 424/4, 425/4, 424/1, 1132/1, 188, 153, 164, 1232, 269, 275/4, 293, 294, 295/1, 295/5, 296/3, 
298, 299, 1140, 1142, 1296/1, 1321, 1320/1, 1146, 1147, 1250, 1317, vše v k. ú. Slavonín ve 
prospěch Vodovodu Pomoraví dle důvodové zprávy bod II. A) 61   
 
47. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 439/3 ost. pl. o výměře 31 m2 a části parc. č. 453/5 o 
výměře  13 m2, vše v k.ú. Hejčín panu Josefu Sedláčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 62  
 
48. uzavření smlouvy o výpůjčce na vodní zdroj - studnu v k.ú. Lošov se sdružením Sportovní klub 
v Lošově s tím, že  ze Smlouvy o provozování ze dne 30. 6. 1997 bude  předmětný vodní zdroj 
vyjmut dle důvodové zprávy bod II. A) 63  
 
49. úplatný pronájem části střechy a NP - Černá cesta  č. 31 předem určenému zájemci společnosti 
Radiomobil, a. s. Praha dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
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50. úplatný pronájem NP Horní nám.č. 21 - 2, 70 m2 Českému rozhlasu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2  
 
51. úplatný pronájem NP Dukelská č. 3 - 79 m2 paní Evě Henarové dle důvod.zprávy bod II. B) 3  
 
52. úplatný pronájem NP kpt. Nálepky č.  6 - 32 m2 paní Vladimíře Blahové dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5  
 
53. zúžení předmětu nájmu v NP Dolní nám. č. 1 - 332,09 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 9  
 
54. úplatný pronájem NP Opletalova č. 1 - 241, 10 m2 Unii  výtvarných umělců Olomoucka dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19  
 
55. rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 1045/32 zahrada o výměře 21 m2 v k. ú. 
Černovír paní Jaroslavě Novotníkové dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
56. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 933/1 orná půda o výměře 251 m2 a část 
pozemku parc. č. 933/14 ost. pl. o výměře cca 128 m2 v k. ú. Řepčín na dobu neurčitou při 
nájemném 15,- Kč/m2/rok manželům Štěpánkovým dle důvodové zprávy bod III. 6  
 
57. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o výměře 84 m2 v k. ú. Nová Ulice 
společnosti EOS GROUP, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 7  
 
58. úplatný pronájem objektu AT stanice na pozemku parc. č. 69 st. pl. v k. ú. Svatý Kopeček 
Ing. Pavlu Krčovi - GEO SERVICE dle důvodové zprávy bod III. 8  
 
59. úplatný pronájem pozemku parc. č. 164/1 os.t pl. o výměře 4365 m2 v k. ú. Hejčín Pozemním 
stavbám, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 9  
 
60. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1677/5 orná půda o výměře 898 m2 v k.ú. Holice panu 
Františku Aulehlovi dle důvodové zprávy bod III. 21  
 
61. rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 471/2 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. 
Neředín panu  Miloši Brücknerovi dle důvodové zprávy bod III. 30  
 
62. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na vodovodní řady V3, V3a, V3b, včetně veřejných 
částí vodovodních přípojek, kanalizační stoky B XI-tl, B XI-z, B XI-zl, včetně kanalizačních 
přípojek mezi Městem Olomouc a IDEA 3000, a. s. a schvaluje VHS Olomouc, a.s. jako správce 
předávaných zařízení  dle důvodové zprávy bod III. 33  
 
63. změnu subjektu Smlouvy o sdružení ze dne 19. 3. 1998 ze společnosti ŽS REAL, a.s. na 
společnost ŽS BRNO, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 34  
 
64. změnu subjektu smlouvy o budoucí darovací smlouvě a o budoucí Smlouvě o zřízení věcného 
břemene ze dne 11. 11. 1997 ze společnosti ŽS REAL, a.s. na společnost ŽS BRNO, a.s. dle 
důvodové zprávy bod III. 34  
 
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 312 
o výměře 1300 m2 v k.ú. Holice ve vlastnictví ReCap Trade, a.s. Brno obsahujícího právo 
vybudování kanalizace, vedení veřejného osvětlení a tělesa komunikace ve prospěch Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 64    
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66. zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 624/17 o výměře 840 m2, část pozemku parc. 
č. 1027/1 o výměře 48 m2, část pozemku parc. č. 1026 o výměře 45 m2, část pozemku parc. č. 
428/3 o výměře 153 m2, část pozemku parc. č. 858/7 o výměře 210 m2 vše v k.ú. Hodolany 
předem určenému zájemci - ČR OkÚ dle ústní důvodové zprávy  
 
2. bere na v ědomí  
1. výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na část  pozemku parc. č. 78/29 ost. pl. o výměře 15 
m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
2. žádost společnosti Martilla s. r. o. na vědomí s tím, že předběžně nemá námitek dle důvodové 
zprávy bod II. B) 14  
 
3. výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na NP Foerstrova č. 17 - 16 m2 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 17  
 
4. výsledek obálkového způsobu výběru  nájemce na  NP Rožňavská č. 8 - 263 m2 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 18  
 
5. výsledek obálkového způsobu výběru kupujícího na   pozemek parc. č.  275/4 role o výměře 877 
m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 11  
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. manželů Růženy a Antonína Chmeličkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 57/10 
zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko důvodové zprávy bod II. B) 12  
 
2. pana Ivo Kovaříka o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 22/1 ost. pl. o výměře 5 m2  
v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 18  
 
3. pana Pavla Řezníčka o úplatný pronájem parkoviště u   krematoria dle důvodové zprávy bod II. 
A) 20  
 
4. pana Lubomíra Machače o úplatný pronájem parkoviště na tř. 17. listopadu dle důvodové zprávy 
bod II. A) 20  
 
5. Olomoucké realitní společnosti s.r. o. , pana Vladimíra Nemajera a paní Svatavy Hanákové o 
úplatný pronájem parkoviště na tř. Kosmonautů dle důvodové zprávy bod II. A) 20  
 
6. pana Vladimíra Nemajera o úplatný pronájem parkoviště u Pošty č. 2 dle důvodové zprávy bod 
II. A) 20   
 
7. Olomoucké realitní společnosti o úplatný pronájem parkoviště u ZOO Sv. Kopeček dle důvodové 
zprávy II. A) 20  
 
8. pana Josefa Makúcha a pana Vojtěcha Vláčila o  úplatný pronájem parkoviště při ul. 
Schweitzerova dle důvodové zprávy bod II. A) 20  
 
9. paní Svatavy Hanákové o úplatný pronájem parkoviště  u OD BILLA dle důvodové zprávy bod II. 
A) 20  
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10. společnosti OLTERM TD a. s. Olomouc o úplatný pronájem pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o 
výměře 13738 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 21  
 
11. společnosti van Gansewinkel, a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 559/5 ost. pl. o 
výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 24  
 
12. paní Jany Křepelkové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo povolení 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 954/1 ost. pl. v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 
II. A) 27   
 
13. pana Josefa Rudyše o úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/39 ost. pl. 
o výměře 11 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 30  
 
14. firmy IDOLS REGA o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/1 ost. pl. o výměře 12, 5 m2 
v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 36  
 
15. firmy IDOLS REGA o úplatný pronájem částí   pozemků parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. 
ú. Nové Sady, parc. č. 451/21 ost. pl. o    výměře 10 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 22/1 os.t pl. o 
výměře 20 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy II. A) 37  
 
16. paní Petry Zemanové o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 792/2 ost. pl. o výměře 20 m2 
v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 58  
 
17. paní Taťány Kneipové o úplatný pronájem NP Dukelská č. 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
18. o úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 624/1 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Vladimíru Nemajerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 42    
 
19. firmy Euro AWK o souhlas s  umístěním reklamních billboardů na části pozemku parc. č. 93 ost. 
veř. zeleň , 611 ost. komunikace a parc. č. 105/76 ost. pl. v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové 
zprávy bod II. A) 60  
 
20. pana Martina Daniela o prodloužení provizoria v NP Dolní nám. č. 34 o 2 měsíce , tj. do 30. 4. 
2000 dle důvodové zprávy bod II. B) 13   
 
21. pana Zdeňka Koutného o pronájem části pozemku  parc. č. 868/1 ost. pl. o výměře 2000 m2 v k. 
ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
22. společnosti BELLS-SEVEN o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o výměře 84 
m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 7  
 
4. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu s panem Neradem na část pozemku parc. č. 57/10 zahrada o výměře 270 
m2 v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod II. A) 12 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1.žádosti pana Ladislava Zatloukala o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku 
parc.č. (846) o výměře 50 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 23  
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2. žádosti pana Jindřicha Kolovratníka o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 
parc. č. 451/34  ost. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 3  
 
3. žádosti paní Jaroslavy Novotníkové o odprodej pozemku parc. č. 1045/32 zahrada o výměře 71 m2 
v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 5             
 
4. žádosti společnosti EOS GROUP, s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o 
výměře 84 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 7  
 
5. žádosti Ing. Pavla Krče - GEO SERVICE o odprodej objektu AT stanice na pozemku parc. č. 69 
st. pl. v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod III. 8  
 
6. žádosti Pozemních staveb, a. s. o směnu pozemků parc. č. 701/2, 701/7, 701/8, část 1468/9, 
1468/10, 1468/11, vše ost. pl. o celkové výměře cca 7000 m2, vše v k. ú. Chválkovice, vše ve 
vlastnictví Pozemních staveb, a. s. za pozemek parc. č. 164/4 ost. pl. o výměře 3983 m2 v k. ú. Hejčín 
ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 9  
 
7. žádosti MUDr. Ivana Foltýna o odprodej části pozemku parc. č. 275 ost. pl. o výměře 96 m2 v k. 
ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 10  
 
8. žádosti manželů Jarmily a Ivo Přečkových o směnu pozemku parc. č. 646/2 orná půda o výměře 
229 m2 ve vlastnictví Města Olomouce za  část pozemku parc. č. 648/1ost. pl. o výměře 300 m2  a 
část parc. č. 646/3  ost. pl. o výměře 20 m2  ve vlastnictví manželů Jarmily a Ivo Přečkových, vše v 
k.ú. Chomoutov dle důvodové zprávy bod III. 22  
 
9. žádosti manželů Stejskalových o směnu části parc.č. 809/5 ost.pl. o výměře 190,5 m2 ve 
vlastnictví Města Olomouce za část  parc.č. 1126 ost.pl.o výměře 51,73 m2 ve vlastnictví manželů 
Stanislava a Heleny Stejskalových, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 23  
 
10. žádosti Ing. Pavla Vlčka o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. 
seznamu 3a, bod 68 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 550/1 ost. pl. o 
výměře 68 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod IV. 1  
 
11. žádosti pana Ivo Juráše o odprodej objektu č. p. 25 s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o 
výměře 3541 m2 a ost. stav. objekt  s pozemkem parc. č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v k.ú. 
Holice dle důvodové zprávy bod III. 35    
 
6. ukládá  
udělit paní Janě Křepelkové jednorázový souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 954/1 ost. pl. v 
 k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 27   
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení  zastupitelstva města ze dne 16. 12. 1999 , čís. spis. seznamu 3a bod 81  ve  
věci vyvolávací ceny  při odprodeji objektu s  pozemkem parc. č. 557/3  zast. pl.  o výměře 74 m2 
(Za Zlatou koulí č. 1) v k.ú. Nová Ulice  a schválit  novou vyvolávací cenu ve výši 394 534,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4  
 
2. část usnesení ZMO  ze dne  30. 9. 1999, čís. spis. seznamu 3, bod 36) ve věci výše kupní ceny 
za odprodej pozemku parc. č. 210 ost. pl. o výměře 575 m2 v k. ú. Lazce panu Hubertu Holišovi a 
schválit snížení kupní ceny  o 30 % dle důvodové zprávy bod IV. 3  
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3.část usnesení ZMO ze  dne 30. 9. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod 6 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej objektu  s pozemkem parc. č. 175 st. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Topolany panu Zdeňku 
Lakomému a schválit novou kupní cenu ve výši 50 % původní částky za stavbu tj. 37.430,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 6  
    
4. usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 12. 1999 čís. spis. seznamu 3 a bod 9 ve věci 
nevyhovění žádosti manželům Josefu a Janě Kelnarovým o odprodej pozemku parc. č. 1133/2 ost. pl. 
o výměře 63 m2 v k.ú. Slavonín a schválit odprodej předmětné nemovitosti za kupní cenu ve výši 27. 
787,- Kč  za podmínky zřízení věcného břemene práva přístupu a užívání děšťové kanalizace ve 
prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 9 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej rozestavěného objektu na Werichové ul. s pozemkem  parc. č. 927 st. pl. o výměře 964 m 
2, vše v k.ú. Nové Sady formou obálkové metody na dar městu při min. daru 100 000,- Kč mezi 
panem Josefu Večeřou a MVDr. Václavem Lakomým  za kupní cenu ve výši 1, 55 mil. Kč + úhrada 
daně z převodu nemovitostí dle důvodové zprávy bod II. B) 6  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 868/1 
ost. pl. o výměře 4000 m2  v k. ú. Nová Ulice se společností NAMIRO s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod III. 1  
 
3. odprodej pozemků parc. č. 698/1 lesní půda o výměře 57 m2 a parc. č. 698/2 lesní půda o 
výměře 269 m2, vše v k. ú. Lošov  manželům Marii a Miroslavu Berkovým za kupní cenu ve výši 
60.200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4  
 
4. výkup pozemku parc. č. 402 ost. pl. o  výměře 100 m2 v k.ú. Radíkov ve vlastnictví manželů 
Ludmily a Petra Malíkových do  vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve výši 56. 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 12   
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 752  ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. Radíkov manželům 
Jindřichu a Heleně Večeřovým za kupní   cenu ve výši 23. 639,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 1045/21 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Černovír manželům 
Martinovi a  Haně Smékalovým za kupní cenu ve výši 14. 879,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 14   
 
7. odprodej pozemku parc. č. 2212 st. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Nová Ulice SPT Telecom, a.s. za 
kupní cenu ve výši 24. 476,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15   
 
8. 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 při kupní ceně ve výši 560,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
III. 16    
 
9. odprodej pozemku parc. č. 133 zahrada o výměře 436 m2 v k.ú. Týneček panu Ignáci Strakovi za 
kupní cenu ve výši 68. 356,- Kč + úhrada daně z převodu nemovitostí dle důvodové zprávy bod III.17 
 
10. odprodej pozemků parc. č. 997 o výměře 146 m2 a parc. č. 998 o výměře 336 m2, vše orná půda 
v k. ú. Grygov panu Jiřímu Daražovi za kupní cenu ve výši 9. 180,- Kč dle důvodové zprávy bod III.18 
 
11. odprodej pozemků parc. č. (141) o  výměře 337 m2 a parc. č. 952/1 ost. pl. o výměře 254 m2, 
vše v k.ú. Slavonín panu Jaromíru   Žádníkovi za kupní cenu ve výši 154. 510,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 19  
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12. odprodej části pozemku parc. č.  247/3 pastvina o výměře 211 m2 v k.ú. Neředín panu Ing. 
Michalu Příleskému za kupní cenu ve výši 45. 580,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20    
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1677/5 orná půda o výměře 898 
m2 v k.ú. Holice s panem Františkem Aulehlou při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 21  
 
14. odprodej parc. č. 646/2 orná půda o výměře 229 m2 v k.ú. Chomoutov manželům Jarmile a Ivu 
Přečkovým za kupní cenu ve výši 9. 707,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22  
 
15. odprodej pozemku parc.č. 2028 st.pl. o výměře 352 m2 v k.ú. Nová Ulice firmě Ing. Radek 
Menšík - MERA za kupní cenu ve výši  437 180,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 23   
 
16. odprodej části pozemku parc.č.  809/5 ost.pl. o výměře 186 m2 v k.ú. Nová Ulice manželům 
Stanislavu a Heleně Stejskalovým za kupní cenu ve výši 265. 330,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 23  
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 287 ost. pl. o výměře 97 m2 v k.ú. Lazce manželům Ivo a 
Márii Romančíkovým za kupní cenu ve výši 63. 050,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 24    
 
18. výkup pozemku parc. č. 339/74 ost. pl. o výměře 78 m2 v k.ú. Povel ve vlastnictví pana 
Vladimíra Sehnala do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve výši 43. 680,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 25  
 
19. směnu pozemku parc. č. 526/2 ost. pl. o výměře 110 m2 v k.ú. Povel ve vlastnictví paní 
Jaroslavy Turčekové za pozemek parc. č.  516/2 ost. pl. o výměře 152 m2 v k.ú. Povel ve 
vlastnictví Města Olomouce s tím, že paní Turčeková uhradí cenový rozdíl ve výši 42. 410,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 26  
 
20. odprodej pozemků parc. č. 834/7 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 834/15 ost. pl. o výměře 
252 m2, parc. č. 834/16 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 2054/2 st. pl. o výměře 152 m2 v k.ú. 
Hodolany firmě PREFA SYSTEM s. r. o. za kupní cenu ve výši 477. 450,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 27  
 
21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  471/2 ost. pl. o výměře 
600 m2  v k.ú. Neředín s panem Milošem Brücknerem při kupní ceně ve výši 1 240,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 30  
 
22. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. parc. č. 449/8 ost. pl. o 
výměře 53 m2 s panem Vladimírem Čechem a část parc. č. 324/5 ost. pl. o výměře 9 m2 s 
Miroslavem a Janou Švihálkovými, vše v k.ú. Hejčín  při kupní ceně ve výši 560,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 31  
 
23. rozšíření subjektu na straně budoucího kupujícího a nájemce na  část pozemku parc. č. 115/1 
pozemek  ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr a část pozemku parc. č. 1069 
zahrada o celkové výměře 1500 m2, vše v k.ú. Nová Ulice  o společnost ŽS Brno, a.s. dle důvodové 
zprávy bod III. 34  
 
24.  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1069 zahrada a 115/1 - pozemek ve 
zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr ( dle geometrického plánu se jedná o pozemek 
parc.č. 2235/1 st. pl. o výměře 221 m2 a parc.č. 2235/2 st. pl. o výměře 311 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod III. 34  
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25. uzavření kupní na část pozemku parc.č. 1069 zahrada a 115/1 - pozemek ve zjednodušené 
evidenci - původ pozemkový katastr ( dle geometrického plánu se jedná o pozemek parc.č. 
115/46 ost.pl. - staveniště o výměře 180 m2 a parc. č. 115/47 ost. pl. staveniště o výměře 137 m2, vše  
v k.ú. Nová Ulice - označováno jako bytový dům "A" a o pozemek parc. č. 115/48 ost. pl. staveniště o 
výměře 158 m2 a parc. č. 115/49 ost. pl. staveniště o výměře 150 m2, vše v k.ú. Nová Ulice - 
označováno jako bytový dům "C") tak, že subjektem prodeje na straně kupujícího bude společnost ŽS 
BRNO, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 34  
 
26. změnu subjektu na straně budoucího kupujícího a nájemce 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  ze  společnosti 
ŽS REAL, a.s. na společnost ŽS BRNO, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 34  
 
27. odprodej objektu č. p. 25 s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o výměře 3541 m2 a ost. stav. 
objekt  s pozemkem parc. č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v k.ú. Holice paní Kamile 
Harcsové dle důvodové zprávy bod III. 35 
 
9. revokuje  
1.  část usnesení rady města ze dne 8. 2. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 10 ve věci nevyhovění 
žádosti o zohlednění vložených investic v nájemní smlouvě společnosti T. O. Ostrava Proteor - objekt 
Mošnerova č. 7 a souhlasí s odepisováním vložených investic v účetnictví nájemce  a dále schvaluje 
zohlednění vložených investic v délce nájmu, a to na dobu určitou  5 let s opcí na dalších 5 let dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7   
 
2. část usnesení rady města ze dne  18. 5. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 5 ve věci udělení 
souhlasu s realizací  stavebních úprav v prostoru  býv. trafostanice 
v přízemí objektu  radnice   v maximální výši 250 000,- Kč s tím, že nájemce NP Horní nám. -  Galerie  
Caesar provede úpravy   vlastním nákladem a souhlasí s realizací stavebních úprav  v maximální výši 
do 800 000,- Kč s tím, že nájemce NP Horní nám. - Galerie Caesar provede úpravy vlastním 
nákladem, které  budou po předložení příslušných dokladů odpočteny z nájemného dle důvodové 
zprávy bod II. B) 8  
 
3. část usnesení RMO ze dne 8. 2. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod III. 4) ve věci uzavření darovací 
smlouvy  na pozemek parc. č. 952 st. pl. o výměře 1632 m2 v k.ú. Olomouc - město Českomoravské 
provincii Římské unii řádu sv. Voršily za podmínky zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
vstupu na školní dvůr ve prospěch ZŠ Na hradě a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření 
darovací smlouvy na pozemek parc. č. 952 st. pl. o výměře 1632 m2 v k.ú. Olomouc – město 
Českomoravské provincii Římské unii řádu sv. Voršily s tím, že plátcem darovací daně bude 
obdarovaný dle důvodové zprávy bod IV. 2  
 
4.  usnesení RMO ze dne 25. 1. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 22) ve věci nevyhovění žádosti 
o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. 
č. 429/32, 429/82, 1121, vše ost. pl.  v k. ú. Nová Ulice ve prospěch paní Mgr. Darii Mlčochové a 
věcné břemeno schvaluje za podmínky, že žadatelka část plochy zpevní a bude plochu udržovat dle 
důvodové zprávy bod IV. 4   
 
5. usnesení RMO ze dne 19. 10. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) a  usnesení RMO ze dne 25. 1. 
2000, čís. spis. seznamu 4, bod VI. 1 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části 
komunikace na pozemku parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Hodolany panu Milanu 
Schulzovi a úplatný pronájem schvaluje dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 
6. část usnesení RMO ze dne 26. 1. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 8) ve věci výše nájemného 
za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 704/12 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chomoutov paní 
Jitce a Monice Novákovým a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy bod IV. 7  
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7. usnesení rady města ze dne 11. 1. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 28 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Jindřicha Skládala o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/11, zahrada, k.ú. 
Nová Ulice o výměře 147 m2 a schvaluje úplatný pronájem panu Jindřichu Skládalovi při splnění 
podmínek OKR dle důvodové zprávy bod IV. 8  
 
8. část svého usnesení ze dne 15. 6. 1999 čís. spis.seznamu 4 bod IV. 10 ve věci uzavření 
příkazní smlouvy o správě majetku s firmou  GRUNDFOS, s.r.o. a schvaluje uzavření smlouvy o 
výpůjčce na dobu 30 let dle důvodové zprávy bod IV. 10  
 
10. souhlasí  
1. s rozšířením účelu nájmu v NP I. P. Pavlova č. 69 o provoz videopůjčovny dle důvodové zprávy bod 
II. B) 10  
 
2. s odepisováním vynaložených investic do NP Lazecká č. 73 v účetnictví nájemce pana MVDr. 
Milana Vaďury dle důvodové zprávy bod II. B) 11  
 
3. s podnájmem na část NP I. P. Pavlova .č. 69 o výměře 24 m2 pro společnosti CERTAS CZ, s. r. 
o. dle důvodové zprávy bod II. B) 12  
 
4. s provedením stavebních úprav v NP Žerotínovo nám. č.  3  v maximální výši 89 099,- Kč s tím, 
že po předložení dokladů za  provedené práce a jejich odsouhlasení v přísl. orgánech Města 
Olomouce jim tyto budou odpočteny z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 15   
 
5. s provedením stavebních úprav v NP Riegrova č. 5  v maximální výši 493 000,- Kč s tím, že po 
předložení dokladů za  provedené práce a jejich odsouhlasení v přísl. orgánech Města Olomouce 
jim tyto budou odpočteny z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 16  
 
6. s umístěním horkovodních objektových předávacích stanic  pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. - domy Jílová 12 a Jílová 4 dle důvodové zprávy bod III. 28  
 
7. s umístěním horkovodních objektových předávacích stanic pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. - domy Foerstrova 1, Foerstrova 15, Foerstrova 17, Na vozovce 46, 48, 50, Foerstrova 
3,5,7 dle důvodové zprávy bod III. 29  
                   
11. ukládá  
zabývat se záležitostí SSZ Hraniční - Čajkovského a návrh řešení předložit RMO 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - parkovací místa Volksbank ČR, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se snížením poplatku za vyhrazení dvou trvalých parkovacích míst dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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8 Majetkoprávní záležitosti - Michalská 2 (restaurace Kejklíř) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s řešením ve věci nájmu nebytového prostoru Michalská 2 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2 .postup při řešení žádostí nájemníků domů o odprodej dle důvodové zprávy bod 11 str.4  
3. odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 11 str. 4,5  
4. postup při řešení žádosti vlastníků domu Polívkova 4,6 a  8,10 dle důvodové zprávy bod 12 str.5  
5. uznání faktur dle důvodové zprávy bod  16 str. 6  
6. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 17 str.6  
7. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 18 str.6,7 
 
2. revokuje  
1. část svého usnesení ze dne 8.7.1977 a schvaluje postup při předkládání faktur dle důvodové 
zprávy bod 13 str.5 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej pozemku parcela číslo 1046/2 zast.pl. o výměře 297 m2 v k.ú.Nová Ulice   
    spoluvlastníkům domu Dělnická 50 dle důvodové zprávy bod 6 str3  
2. prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
3. prodej pozemku parcela číslo 387/4 zast.pl. o výměře 71 m2 v k.ú.Chválkovice vlastníkům  
    domu Šubova 46 dle důvodové zprávy bod 7 str.3  
4. prodej pozemku parcela číslo 123 zast.pl. o výměře 288 m2 a pozemku parcela číslo 429/9  
    zahrada o výměře 455 m2 v k.ú.Nová Ulice  vlastníkům domu  Dvořákova 3 dle důvodové  
    zprávy bod 8 str.3,4  
5. prodej pozemku parcela číslo 1054/1 zast.pl. o výměře 302 m2 v k.ú. Nová Ulice,  Družstvu  
    vlastníků bytů Tabulový Vrch dle důvodové zprávy bod 9 str.4  
6. možnost  proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 19 str.7 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti nájemníků Komenského 4 dle důvodové zprávy bod 5 str.2,3  
2. žádosti nájemníků domu Hrnčířská 38,38a,40 dle důvodové zprávy bod  10 str.4 
 
5. nevyhovuje  
1. žádosti vlastníka domu  Dolní hejčínská 21 dle důvodové zprávy bod14 str.5  
 
6. vyhovuje žádosti  
1. manželů Meierových dle důvodové zprávy bod  4 str.2  
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti nájemníků domu Hrnčířská 38,38a,40 dle důvodové zprávy bod 10 str.4 
 
8. bere na v ědomí  
1. předloženou zprávu o záměru s domem Ztracená 4 dle důvodové zprávy bod  20 str.7 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 28.10.1998 a schválit nové kupní ceny dle dodatku důvodové  
     zprávy bod 1  
2. část svého usnesení ze dne 1.10.1998 a schválit nové kupní ceny dle dodatku důvodové   
     zprávy bod 2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny roku 2000 - zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost ekonomického odboru o zařazení částky 700 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků dle 
předložené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
zařazení požadavku ekonomického odboru do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
13 Rozpočtové změny roku 2000 - na stůl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Žádost o zařazení do souboru nekrytých požadavků - pohádkový svět 
 komixu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle varianty b) dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Zpráva o kontrole hospodaření Správy lesů města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat směrnici o oběhu účetních dokladů do 31.3.2000 
T: 11.4.2000 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
 
3. ukládá  
vytvářet každoročně v souladu se zákonem České národní rady č. 576/1990 Sb. o pravidlech 
hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí a s vyhláškou ministerstva financí č. 310/1995 
Sb. fond kulturních a sociálních potřeb 
T: ro čně 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
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4. ukládá  
zpracovat rozpočet fondu a zásady pro tvorbu ,hospodaření a používání fondu kulturních a 
sociálních potřeb do 30.6.2000 
T:  4.7.2000 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
 
5. ukládá  
u podkladů pro fakturaci prodeje dřeva sjednotit evidenci v rámci celé příspěvkové organizace do 
31.3.2000 
T: 25.4.2000 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
16 Kontrolní zpráva - hospodaření letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh řešení úkolů (bod 1- 5) dle závěru důvodové zprávy  
T: 28.3.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
17 Dny evropského dědictví 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy a jejich zařazení do seznamu nekrytých 
požadavků na rok 2000 
 
3. ukládá  
zajistit realizaci programu na květen 2000 dle důvodové zprávy  
T:  6.6.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
4. ukládá  
zajistit realizaci programu na září 2000 dle důvodové zprávy 
T: říjen 2000  
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
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18 Bytové záležitosti - Arcibiskupství olomoucké 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
náhradní bydlení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
19 Bytové záležitosti - doplnění Pravidel pro poskytování bydlení v 
 nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s doplněním Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v 
majetku města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
nadále postupovat dle upravených Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech a 
ubytovacích zařízeních v majetku města Olomouce 
T: 28.3.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Spoluúčast města Olomouce na financování nákupu a modernizaci vozidel 
 DPMO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční spoluúčast města Olomouce ve výši 200.000,-Kč na každý autobus při nákupu čtyř vozidel 
v roce 2000 a ve výši 200.000,-Kč na  druhou modernizovanou tramvaj při modernizaci dvou 
vozidel v roce 2000 
 
3. schvaluje  
zařazení spoluúčasti města ve výši 1.000.000,-Kč do seznamu nekrytých požadavků a její pokrytí 
z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
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21 Novelizace vyhlášky č. 19/1998 o místních poplatcích (předzahrádky na 
 Horním náměstí) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s předloženým návrhem na změnu vyhlášky o místních poplatcích  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
schválit novelizaci vyhlášky č. 19/1998 o místních poplatcích na území města Olomouce 
 
4. ukládá  
předložit novelizaci (po obdržení stanoviska OkÚ) ke schválení na zasedání zastupitelstva 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Horní náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení akce "Jeremenkova - rekonstrukce dlážděné vozovky" do plánu investic roku 2000 s 
náklady  ve výši 1,200.000,-Kč 
 
3. schvaluje  
zařazení částky 1,2 mil. Kč do seznamu nekrytých požadavků 
 
4. ukládá  
dále jednat s projektanty o parametrech osvětlení dle doplněné důvodové zprávy 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Návrh pravidel pro realizaci stavebních úprav v nebytových prostorech v 
 majetku Města Olomouce nájemcem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pravidla pro realizaci stavebních úprav v nebytových prostorech v majetku Města Olomouce 
nájemcem  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
24 Veřejné zakázky - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci ředitelů příspěvkových organizací o veřejných výběrových řízeních za rok 1999 
 
2. ukládá  
provést kontrolu výdajových položek nad 100.000,- Kč u příspěvkových organizací 
T: 25.4.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 Veřejné zakázky 1999 - odbory ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provést namátkovou kontrolu výdajových položek nad 100.000,- Kč na odborech ÚMO 
T: 25.4.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
26 Setkání rodáků města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
radnímu p. Miroslavu Petříkovi předložit tento materiál do Zastupitelstva města Olomouce dne 
16.3.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
27 Rekonstrukce ulice Mlýnská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
rozšíření původní kupní smlouvy na část veřejné kanalizační stoky o předláždění části komunikace 
v ulici Mlýnská 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
28 Analýza bezpečnostní situace ve městě Olomouci za rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
29 Žádost o změnu účelu užití poskytnutých finančních příspěvků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
částečně žádosti občanského sdružení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 25.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
 nestátním subjektům působícím v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly 
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce, schválenými RMO dne 
25.1.2000 
T: 25.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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31 Mateřská škola Nezvalova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
Ing.Czmerovi, nám. primátora, projednat s Ministerstvem financí ČR otázku stanovení výše 
nájemného nebytových prostor  v místě obvyklého a informovat RMO 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Czmero a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit návrh dalšího řešení MŠ Nezvalova 
T: 11.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
32 Pomník - obelisk 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu postupu č. 3 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh ve smyslu důvodové zprávy 
T: 25.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Josefa Rozsívala s odkladem splátek na dobu 3 měsíců a žádosti pana Ing. Hyánka s 
odkladem splátek na dobu 3 měsíců a s rovnoměrným splácením půjčky 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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34 Změna organizační struktury Úřadu města Olomouce a změna kompetencí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
v souladu s ustanovením § 45 odst. o) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění:  
organizační změny v Úřadu města Olomouce dle bodu 1. důvodové zprávy s účinností od 1.4.2000 
 
2. deleguje  
kompetence k řízení jednotlivých odborů dle bodu 2. důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2000 
 
3. ukládá  
provést rozpočtové změny dle schválených organizačních změn 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit návrh dalších organizačních změn do RMO 
T: 11.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
35 Organizační záležitosti - úklid objektů ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravenou důvodovou zprávu 
 
3. ukládá  
výběrové komisi v termínu do 5.4.2000  dopracovat podmínky výběrového řízení 
T: 11.4.2000 
O: výb ěrová komise  
 
4. ukládá  
v termínu do 10.4.2000 vyhlásit výběrové řízení 
T: 11.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
5. ukládá  
seznámit RMO s výsledkem výběrového řízení a příp. dalším organizačním postupem 
T: 25.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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36 Zahraniční služební cesta - Projekt AVEC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Oprava interieru hlediště Moravského divadla - požadavek na finanční 
 dokrytí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Dodatek ke směrnici o poskytování příspěvků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
dodatek Specifické části B /bod 4.1./ dle důvodové zprávy s platností od 1.7.2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
39 Program regenerace MPR - státní dotace 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou  důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrženým postupem při schvalování výše finančního příspěvku města v souladu s důvodovou 
zprávou 
 
3. ukládá  
předložit ZMO na jeho jednání 16.3.2000 návrh na postup při rozhodování o výši příspěvku 
města soukromým osobám a církvi na obnovu kulturních památek v souladu s důvodovou zprávou 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
 
 



 

  25 

4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
postup při rozhodování o výši finančního příspěvku města na obnovu kulturních památek ve 
vlastnictví soukromých osob a církve dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
předložit návrh na alokaci prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2000 na 
MK ČR dle důvodové zprávy 
T: 28.3.2000 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
40 Nekryté požadavky - TJ Sokol Olomouc - Nové Sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
41 Obchodní středisko MANA a SAMA - pěší komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat se subjekty dle důvodové zprávy 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
42 Různé - socha T.G. Masaryka pro Mexiko 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvek ve výši 15.000,- Kč na projekt sochy T.G.Masaryka pro Mexiko 
 
3. schvaluje  
zařazení příspěvku do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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43 Informace o zpracování lesního hospodářského plánu lesního 
 hospodářského celku Březové 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
ředitele org. Správa lesů města Olomouce  ing. Romana Šimka, k provedení nezbytných kroků 
spojených se schválením LHP dle varianty č. 2 důvodové zprávy 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
44 Jmenování nového člena představenstva Výstaviště Flora Olomouc a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
primátorovi města Olomouce Ing. Martinovi Tesaříkovi vydat Rozhodnutí jediného akcionáře o 
ustavení p. Mgr. Davida Chaloupky členem představenstva VF Olomouc a.s. a to od 1.4. 2000  
T: 28.3.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
45 Různé - helsinská deklarace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s podpisem helsinské deklarace  primátorem města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
46 Různé - podpora petice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s obsahem petice požadující dostavbu chirurgického centra ve FN Olomouc a podporuje tuto petici 
 
Předložil: MUDr. Vomáčka, člen rady města 
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47 Různé - Program regenerace MPR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
ihned rozeslat materiál "Program regenerace MPR Olomouc v letech 2000 - 2006" k připomínkování 
poslaneckým klubům a následně zpracovat výsledný materiál 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Brabcová, odd. architektury a pé če o památky  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
48 Různé - rozvojové lokality (dopracování materiálu) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
dopracovat prezentační materiál města Olomouce, týkající se rozvojových lokalit o oblast kultury, 
školství, zdravotnictví, volného času apod. 
T:  6.6.2000 
O: Ing. Horák a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora  


