
 
USNESENÍ 

 

ze 13. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6. 3. 2007  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 6. 3. 2007 dle předložené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. sazby nájemného za pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
sazby nájemného za pronájem hangárů v areálu letiště Neředín za účelem hangárování 
letadel a sazby za zřízení věcných břemen dle přílohy důvodové zprávy  
 
2. záměr odprodat objekt bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc. č. 1101 zast. pl.           
a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Miroslavu a Heleně 
Holčíkovým dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2029 lesní pozemek o výměře 103 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc a pozemek parc. č. 455/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky manželům Petru a Haně Cvrčkovým dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2028 o výměře 78 m2 a část pozemku parc. č. 2029   
o výměře 11 m2 , vše lesní pozemek  v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu  Petru Šťastnému, 
Marku Šťastnému a paní Janě Šťastné dle důvodové zprávy bod 1.3.  
 
5. záměr směnit části pozemků parc. č. 121/1 orná půda o výměře cca 201 m2 a parc. č. 
121/24 orná půda o výměře cca 58 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manželů Ing. Pavla a Hany Davidových za část pozemku parc. č. 47/3 zahrada o výměře cca 
340 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Janu a Ing. Ludmile Mrkvovým dle důvodové 
zprávy bod 1.5. 
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7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Tomáši a Ing. Sylvě Kubátovým dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Miroslavu a Mgr. Janě Kunzfeldovým dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
9. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 68,29 m2 v objektu na ulici Kmochova č. o. 
19a, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod 1.6.  
 
10. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 80,21 m2 v objektu na ulici I. P. Pavlova 
č. o. 62, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
panu Ing. Tomáši Pospíšilovi - rozšíření předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. pronájem části pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
12. pronájem části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Nové Sady       
u Olomouce, obec Olomouc paní Ing. Ludmile Žalákové dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní Marcele Huvrové dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
14. pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 288 m2  v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní Margitě Surmové dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
15. přidělení místa pro stánkový prodej panu Janu Krškovi - lokalita č. 1 - ul. 28. října - prodej 
dárkového baleného zboží dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
16. přidělení dvou míst pro stánkový prodej panu Rudolfovi Berouskovi - lokalita č. 1 -          
ul. 28. října - prodej cukroví a dárkového zboží dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
17. pronájem části pozemku parc. č. 615/19 o výměře 3711  m2 a části pozemku parc. č. 
615/14 o výměře 545 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Skanska 
DS a. s. dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
18. pronájem pozemku parc. č. 1122/5 kultury zastavěná plocha o výměře 21 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu Jiřímu Kučerovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a při sazbě nájemného 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
19. pronájem pozemku parc. č. 75/90 kultury zahrada o výměře 509 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc  paní Ivetě Kremplové  - rozšíření subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod 2.9. 
 
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení VVN 110 kV na pozemku parc. č. 1973 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod 
2.11. 
 
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 978/1 zahrada a parc. č. 1036/1 ost. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
2.14. 



 3 

22. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 350/10, parc. č. 350/11, parc. č. 350/15, parc. č. 350/16, parc. 
č. 350/18, parc. č. 350/19, parc. č. 350/20, parc. č. 350/21 a parc. č. 350/36, vše ost. pl.    
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle 
důvodové zprávy bod 2.15. 
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování vodovodního 
řadu DN 300  na pozemku parc. č. 809/20 ostatní plocha využití dráha v k. ú. Nová Ulice     
ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.17. 
 
24. pronájem části nebytových prostor - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s. r. o., panu Petru Gatnarovi, 
společnosti TEMA - Technologie-and ManagementConsulting s. r. o., společnosti PV AUTO 
s. r. o., panu Josefu Reitterovi, společnosti EURO Enterprise s. r. o., panu Františku 
Makovcovi, panu Přemyslu Vodičkovi, JUDr. Bohuslavu Cahovi, panu Pavlu Kučerovi, 
společnosti  HELIWORK CZ, s. r. o., panu Pavlu  Jiříčkovi, společnosti TECHNOTRADE      
s. r. o., panu Miloslavu Látalovi a panu Zdeňku Pazderovi dle důvodové zprávy bod 3.1.  
 
25. pronájem objektu č. p. 16 (na ul. Pavlovická) s pozemkem parc. č. st. 28 zast. pl.             
a nádvoří o  výměře 711 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc Základní škole prof. Z. 
Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy bod 3.2.  
 
26. pronájem části interiéru podzemního parkoviště umístěného na částech pozemků parc. č. 
428/5 ost. pl., parc. č. 428/3 ost. pl., parc. č. 858/7 ost. pl., parc.č. 858/18 ost. pl., parc. č. 
920 trvalý travní porost, parc. č. 921 trvalý travní porost, parc. č. 938/1 ost. pl. a parc. č. 1026 
ost. pl, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti tb media s.r.o. - změna subjektu     
na straně nájemce dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
27. pronájem garážového stání č. 6 o výměře 18,90 m2 v objektu Peškova č. o. 1, č. p. 484 
na pozemku parc. č. st 861 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní Vilemíně Pilátové dle důvodové 
zprávy bod 3.4. 
 
28. pronájem nebytového prostoru o výměře 32,19 m2 v objektu na ulici Kmochova č. o. 19a, 
č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
29. pronájem nemovitosti Slovenská č. o. 5, č. p. 587 na pozemku parc. č. 7/1 st. plochy       
o výměře 188 m2 a č. p. 594 na pozemku parc. č. 7/2 st. plochy o výměře 814 m2 
v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc panu Jiřímu Klimešovi na dobu určitou 
15 let, poté na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
30. pracovní skupinu na výběry kupujícího objektů ve vlastnictví  statutárního města 
Olomouce ve složení p. Tesařová, Ing. Rozbořil, p. Novotný, Mgr. Vláčilová, RNDr. Šnevajs, 
dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
31. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu v rozsahu: přístup           
a užívání budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních 
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné 
zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod 4.2. 
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32. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu v rozsahu: přístup          
a užívání budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních 
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné 
zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.2.  
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování podzemního 
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda, parc. č. 
780/1 ost. pl., parc. č. 780/2 ost. pl., parc. č. 1929/1 ost. pl., parc. č. 1935 ost. pl., parc. č. 
1941/1 ost. pl., parc. č. 1916/23 ost. pl. a parc. č. 1916/24 ost. pl., vše v k.ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s. dle 
důvodové zprávy bod 5.1.  
 
34. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod 5.6.  
 
35. uzavření dodatku č. 45 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí                
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod 5.7. 
 
36. zařazení částky 66.300,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2007 dle důvodové 
zprávy bod 4.5.  
 
37. vykrytí částky 66.300,- Kč z rezervy k dispozici dle důvodové zprávy bod 4.5. 
 
38. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 84,68 m2 a 29,70 m2 ve 4. NP v objektu 
Dolní náměstí č. o. 38, č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc Sdružení Podané ruce Oddělení Walhalla v Olomouckém kraji dle důvodové 
zprávy bod 1.8.  
 
39. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách  umístění  a provozování reklamních  
zařízení a reklamy v Olomouci uzavřené se společností euroAWK s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod 2.22. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Jana a Vladimíry Pochylových o pronájem části pozemku parc. č. 346/4 ost. pl.    
o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1.  
 
2. manželů Jana a Pavly Lukešových o pronájem části pozemku parc. č. 723/13 zahrada       
o výměře cca 240 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
3. společnosti euroAWK, s. r. o. o umístění prosvětlených prosklených reklamních vitrín       
na částech pozemků parc. č. 85/32 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 85/7 ost. pl. o výměře     
2 m2, parc. č. 75/73 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 1 m2, vše      
v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 631/2 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 868/13 ost. pl.           
o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 432/12 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, vše 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.21.        
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3. souhlasí 
1. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení a provozování přípojky VN (včetně práva vstupu a vjezdu všemi 
dopravními prostředky na povinný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, 
změnami nebo odstraňováním přípojky VN ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb) na pozemku 
parc. č. 1916/23 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Severomoravská energetika, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu 
přes komunikace, ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 138/1 vodní plocha o výměře 22893 
m2, 138/3 vodní plocha o výměře 27120 m2, parc. č. 140 vodní plocha o výměře 14523 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.16.   
 
3. s prodloužením termínu pro zprovoznění nebytového prostoru o výměře 414,20 m2 
v objektu na ulici Masarykova č. o. 3 k datu 30. 6. 2007 při sazbě nájmu 96,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod 3.7.   
 
4. s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 85,25 m2 v objektu      
na ulici třída Svobody č. o. 21 se společností Raiffeisenbank a.s. od 1. 4. 2007 dle důvodové 
zprávy bod 3.8.   
 
5. se zvýšením nájemného na 15,-Kč/m2/rok  od 1. 1. 2007 dle důvodové zprávy dle 
důvodové zprávy bod 5.2. 
 
6. se zápočtem přeplatku od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007 dle důvodové zprávy bod 5.3. 
 
7. s prodloužením doby nájmu do 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy bod 5.3.    
 
8. s umístěním prosvětlených prosklených reklamních vitrín  na částech pozemků parc. č 
203/1 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 124/22 ost. pl.     
o výměře 1 m2,  v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 53/1 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 
861/1 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 624/25 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 1116/1 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice a, vše obec Olomouc společnosti 
euroAWK, s. r. o.  dle důvodové zprávy bod 2.21. 
 
4. uděluje 
1. souhlas společnosti VCES a. s. s umístěním informačních tabulí na pozemcích parc. č. 
100/11 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc a parc. č. 755/1 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.12.  
 
2. souhlas budoucího vlastníka pozemků parc. č. 588/2 ost. pl., parc. č. 716 ost. pl., vše      
v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 720/2 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 588/2 ost. pl., parc. č. 716 
ost. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 720/2 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany ČR ve prospěch společnosti ČOLOT a. s. 
dle důvodové zprávy bod 2.13. 
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5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 18. 11. 2003, bod programu 2, bod II. A) 7) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení trubek HDPE  a telefonního 
kabelu na pozemcích parc. č. 780/1 o výměře 336 m2, parc. č. 1929/1 o výměře 34 102 m2, 
parc. č. 1935 o výměře 4 831 m2 a parc. č. 1933 o výměře 3 939 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy 
bod 5.1. 
 
2. usnesení ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 2.4 ve věci schválení úplatného 
pronájmu části  pozemku parc. č. 185/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy bod 5.4. 
 
3. část usnesení RMO ze dne 29. 4. 2003, bod programu 2, bod II.A)10 ve věci souhlasu 
s umístěním reklamního  panelu na části pozemku parc. č. 185/3 ost. pl.  o výměře 1 m2 pro 
společnost euroAWK s.r.o. dle důvodové zprávy bod 5.5.  
 
6. bere na v ědomí 
změnu pronajímatele z MUDr.  Jany Ludíkové na Jiřího Váňu a Lucii Váňovou dle důvodové 
zprávy bod 5.2.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odkup okrasných dřevin dle znaleckého posudku a to na parc. č. 1202/8 - 196 ks smrk sitka 
za cenu 85 701,-Kč od Karla a Marie Novotných , na parc. č. 1202/6 a 1202/7 - 117 ks smrk 
sitka za cenu 56 306,25 Kč a zpevněnou plochu řízkového dolu z betonových panelů za 
cenu 81 909,23 Kč od Antonína a Marie Navrátilových do vlastnictví statutárního města 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Petra a Hany Cvrčkových o odprodej pozemku parc. č. 2029 lesní 
pozemek o výměře 114 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a pozemku parc. č. 455/2 zast. pl.   
a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
2. žádosti manželům Ing. Pavla a Hany Davidových o odprodej části pozemku parc. č. 47/3 
zahrada o výměře cca 340 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
3. žádosti manželů Ing. Jana a Ing. Ludmily Mrkvových o odprodej části pozemku parc. č. 
670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 1.5. 
 
4. žádosti manželů Tomáše a Ing. Sylvy Kubátových o odprodej části pozemku parc. č. 670/5 
orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
1.5. 
 
5. žádosti manželů Jana a Vladimíry Pochylových o odprodej části pozemku parc. č. 346/4 
ost. pl. o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
6. žádosti manželů Jana a Pavly Lukešových o odprodej části pozemku parc. č. 723/13 
zahrada o výměře cca 240 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
4.3. 
 
9. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 1 104 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc společnosti STRABAG a. s.  dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.  
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Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění pozemní 
komunikace a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 103/8 ostatní plocha v k.ú. 
Bělidla, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví společnosti STAMEDOP, a.s., za úplatu 
ve výši 5.000,-Kč, dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění kanalizačního vedení a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 
420/75 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 3573                      
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Mgr. 
Jarmily Pospíšilové, za úplatu ve výši 12.000,-Kč, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene do 3 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2005 usnesení 7, bod 41 ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 790/14 orná půda o výměře 2513 
m2, dotčená výměra 55 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 357       
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví Ing. Jiřího Zaorala a Ludmily Zaoralové za 40,-Kč/m2, 
a schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 790/14 orná 
půda o výměře 2513 m2, dotčená výměra 55 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV č. 357 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Jiřího Zaorala a Ludmily Zaoralové za 480,-
Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 3 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu 
č. 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na přečerpávací stanici, která bude na 
náklady statutárního města Olomouc vybudována v budově č.p. 360 v k.ú. Chválkovice na 
pozemku parc.č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chválkovice, jak je vše zapsáno 
na LV č. 227 ve vlastnictví Martina Raka, do vlastnictví Martina Raka, za podmínky uzavření 
darovací smlouvy do 1 roku od uzavření smlouvy budoucí. Darovací daň se zavazuje uhradit 
statutární město Olomouc. To vše dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
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6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu provedení bezbariérových úprav dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc.č. 824/31 ostatní plocha 
a parc.č. 824/36 ostatní plocha, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, vše na LV č. 95 u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, za 
podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 1 roku od uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu provedení bezbariérových úprav dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc. č. 220/1 vodní plocha a 
parc. č. 219/2 vodní plocha, oba v  k.ú. Bělidla, obec Olomouc zapsány na LV 180 u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví 
Povodí Moravy, s. p,  za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 1 roku 
od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, za úplatu ve výši dle znaleckého posudku 
vypracovaného a platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Pokud tato 
cena nebude Povodím Moravy, s. p. akceptovatelná, bude stanovena jednorázovým 
poplatkem 10 000,-Kč + DPH. 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 713, zahájení   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb.  zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Radniční listy statutárního města Olomouce“ archivní číslo 713 
 
2. pověřuje 
- primátora k podpisu všech zásadních právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
 
3. schvaluje 
- uzavření mandátní smlouvy s firmou Gordion, s.r.o. na provedení zadávacího řízení. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.1 
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5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě  
a) Synkova 8, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 4 s Grigárkem Radoslavem dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Pavelčákova 1 Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 16 s Kováčem Karlem dle důvodové zprávy 
bod 1 b) 
c) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 27 s Motyčkou Josefem dle důvodové zprávy 
bod 1 c) 
d) Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3 s Vláčilovou Lucií, dle důvodové zprávy 
bod 1d) 
e) Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 23 se Švehlovou Lenkou dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
f) Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 39 s Pece Zdenko a Němcovou Zuzanou dle 
důvodové zprávy bod 1 f) 
g) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 23 se Sýkorou Petrem dle důvodové zprávy bod 
1 g) 
h) Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 35 se Sedláčkovou Lucií  dle důvodové zprávy 
bod 1 h) 
ch) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 71 s Galbovou Andreou dle důvodové 
zprávy bod 2) 
i) Heyrovského 27, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 21 s Prof. RNDr. Mikešem Josefem dle 
důvodové zprávy bod 3 a) 
j) Stiborova 14, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 s Kolavíkem Radkem dle důvodové zprávy bod 
3 b) 
k) Nedvědova 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 12 s Hénykem Davidem dle důvodové zprávy 
bod 3 c) 
l) Wolkerova 46, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10 s Holčákovou Vladimírou dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
m) Wolkerova 46, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13 s Machem Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 3 e) 
n) U Letiště 8, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s Jančíkovou Jaroslavou dle důvodové zprávy 
bod 4 a) 
o) Černá cesta 19, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s Havlenovou Evou dle důvodové zprávy 
bod 4 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemcem: 
Jarmová Pavla, Riegrova 33, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a) 
      b) na 1 rok s nájemci: 
Želísková Hana, Komenského 6, Olomouc 
Barochová Jitka, Skupova 9, Olomouc 
Berková Romana, Dolní nám. 48, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 b)   
     c) na ½ roku s nájemci: 
Krejčí Anna, U Letiště 4, Olomouc 
Ing. Koukal Jiří, Janka, Jiráskova 10C, Olomouc        
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Moťková Ivana, Handkeho 1, Olomouc 
Kren Peter, Jitka, Zikova 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 c)    
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Mgr. Vykydalová Petra, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  6 
 
3. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Globa Monika, Valerij, Dolní nám. 2, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 21, Olomouc 
 
manž. Vachopulosovi, Zeyerova 7, Olomouc 
manž. Čechovi, Synkova 8, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 7) 
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt s Bundilovou Petrou 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
4. vyhovuje žádosti 
manželů Weisových ve věci uzavření nové nájemní smlouvy  na byt č. 8 v domě U Letiště 
10, Ol. dle důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
6 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Vrbou 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Věrou Voborskou 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Evou Týřlovou  
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Gertrudou Kužmovou 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
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7 Bytové záležitosti - užší seznamy žadatel ů o městský byt 
(pořadníky)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením stávajících užších seznamů (pořadníků) dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
8 Plán oprav a investic  na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
upravený plán investic ve výši 12 mil. Kč a přesun 7 mil. Kč do oprav 
 
3. schvaluje 
plán oprav dle varianty b)  
 
4. ukládá 
předložit rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
T: 3.4.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.3 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2007, v četně dodatku č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, vč. dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2007 dle předložené důvodové zprávy, vč. dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2007 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
10 Protipovod ňová opat ření - II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh statutu řídící rady projektu Morava, Olomouc, II.etapa dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
a navrhuje do ní zástupce města dle bodu 3.1. důvodové zprávy 
 
3. zplnomoc ňuje 
primátora k podpisu Statutu řídící rady projektu Morava, Olomouc, II.etapa za Statutární 
město Olomouc 
 
4. ukládá 
svolat jednání řídící rady projektu Morava, Olomouc - II. etapa po podpisu statutu všemi 
zúčastněnými subjekty 
T: 3.4.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
5. ustavuje 
pracovní skupinu pro přípravu II. etapy protipovodňových opatření ve složení dle bodu 3.2. 
upravené důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
po projednání v pracovní skupině pro přípravu II. etapy protipovodňových opatření předložit 
na jednání RMO návrhy řešení okruhů problémů dle bodu č.4 upravené důvodové zprávy  
T: 17.4.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7 
 
 
11 Studie využitelnosti lokality Klášterní Hradisko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem majetkoprávním předložit návrh záměru 
pronájmu případně prodeje předmětné lokality dle důvodové zprávy 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8 
 
 
12 Waldorfské t řídy - podmínky existence t říd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru školství postupovat ve smyslu důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. souhlasí 
s pokračováním Waldorfské třídy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
13 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací - škol roku 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol roku 2006 dle důvodové zprávy a dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
použití rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, 
Škrétova 2 dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
aktualizované plány odpisů majetku příspěvkových organizací - škol na rok 2007 dle 
důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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14 Kasárna Ne ředín 2. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou projektu dle harmonogramu aktivit uvedeného v čl. 2.2.3 předložené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat v řešení majetkoprávních vztahů v areálu kasáren v Olomouci Neředíně dle        
čl. 3.1 důvodové zprávy 
T: 17.7.2007 
O: Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
ihned upravit smlouvu o ostraze areálu dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
15 Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě s DPMO,a.s. 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě s DPMO, a.s. 
T: 3.4.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
16 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR RALLY v ulici 
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 18 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici Švédská 
3, Olomouc v rozsahu 55 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s revokací usnesení č. 16, část 22 z 35. schůze RMO konané dne 6. 4. 2004 dle bodu 3 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská, Olomouc v rozsahu 19,80 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
17 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Penzionu pro důchodce a pečovatelskou 
službu v souladu s důvodovou zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy 
v souladu s důvodovou zprávou ad B) 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo na Žerotínově náměstí v souladu s důvodovou 
zprávou ad C) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
18 Konkretizace komunitního plánu v oblasti bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
průběžně informovat o konkretizaci komunitního plánu v oblasti bydlení 
T: čtvrtletn ě 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
19 Organiza ční záležitosti - dodatek č. 4 „Organiza čního řádu 

statutárního m ěsta Olomouc“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 4 „Organizačního řádu statutárního města Olomouc“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 7. 3. 2007 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18 
 
 
20 Organiza ční záležitosti - Dodatek č. 2 „Podpisového řádu 

statutárního m ěsta Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 „Podpisového řádu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 7. 3. 2007 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18.1 
 
 
21 Plánované zahrani ční cesty - partnerská m ěsta, r. 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cesty v r. 2007 a účast na nich dle upravené důvodové zprávy 
 
 



 17

Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19 
 
 
22 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený statut odborných komisí RMO dle bodu 1) důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena odborné komise RMO dle bodu 2) důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy, členy a tajemníky příslušných odborných komisí RMO 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 20 
 
 
23 Zpřístupn ění kostela P. M. Sn ěžné 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
24 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy odst. I) - 
body 1, 4, 5 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy odst. II) - bod 1 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23 
 
 
25 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahraniční služební cestou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
26 Rozpracování usnesení a diskuse z 3. zasedání ZMO,  

konaného dne 26. 2. 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 1, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Kontrola usnesení: 
- zpracovat souhrnnou zprávu o realizaci projektu „Program regenerace sídliště Úzké díly“ se 
zhodnocením realizovaných a připravovaných akcí a tuto zprávu předložit ZMO 
T: 3.4.2007 
O: Major Martin, Mgr. nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 9, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Návrh zadání změny č. XVIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č. XVIII ÚPnSÚ 
Olomouc (T: ihned) 
T: 17.4.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Smlouvy o bezúplatných převodech: 
- podepsat smlouvy o bezúplatném převodu ovládacích modulů hlasových sirén                    
a bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky SCANIA  
T: 3.4.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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4. ukládá 
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - 
žádost o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce: 
- informovat o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč                  
do 31.12.2007 ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 ((T: ihned) 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Smlouvy s obcemi na r. 2007: 
- podepsat smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s., s obcemi (T: ihned) 
T: 3.4.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
6. ukládá 
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic (T: ihned) 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. ukládá 
k bodu 19, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Návrh Programu prevence kriminality - 
PARTNERSTVÍ na rok 2007: 
- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 26.2.2007, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí 
státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 
2007 (T: ihned) 
T: 3.4.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
k bodu 20, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007- Akciové společnosti s účastí města: 
- vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle upravených příloh č. 1 - 4  ke dni 1. 3. 2007 
T: 3.4.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
9. ukládá 
k podnětu člena  zastupitelstva města ing. Martina Tesaříka na ZMO 26. 2. 2007: 
- prověřit finanční situaci Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 a navrhnout řešení, 
týkající se plnění smlouvy o půjčce schválené na ZMO v březnu 2003 
T: 3.4.2007 
O: finan ční výbor 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26 
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27 Úprava jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat s radním Olomouckého kraje Mgr. Petrem Poláškem způsob realizace 
předmětného návrhu na úpravu jízdného v zóně č. 71 systému IDSOK, včetně závěru 
z diskuse RMO 
T: 3.4.2007 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
28 Prodej akcií VHS Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodeje akcií VHS Olomouc, a.s. z portfolia SmOl, a to:  
1ks akcie obci Domašov nad Bystřicí 
1ks akcie obci Horní Loděnice 
1ks akcie obci Jívová 
1ks akcie obci Horka nad Moravou 
 
3. ukládá 
po projednání s výše uvedenými obcemi  zpracovat komplexní materiál a předložit jej 
opětovně RMO 
T: 3.4.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 28 
 
 
29 Různé - Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
bod č. 47 část 3 z usnesení 12. schůze RMO, konané dne 20. 02. 2007 
 
 



 21

3. nevyhovuje 
žádosti pana Miroslava Hrachovce o prodloužení doby splatnosti úvěru č. 03/870 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
30 Projekt „Olomouc - univerzitní m ěsto evropského významu“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí statutárního města Olomouce na projektu „Olomouc - univerzitní město evropského 
významu“ 
 
3. určuje 
primátora Martina Novotného garantem projektu za statutární město Olomouc 
 
4. ukládá 
primátorovi města M. Novotnému ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje a odborem 
evropských projektů ihned doplnit návrh o rozvojové záměry města 
T: 3.4.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30 
 
 
31 Interiér Slu ňákov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem řešení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků            
a s vykrytím této částky z rezervy rozpočtu 
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Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
32 Různé – provozování za řízení lunaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
variantu č.1 dle předložených důvodových zpráv 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný               Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce               1. nám ěstek primátora 
 


