
 
USNESENÍ 

 

ze 7. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19.12.2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 19. 12. 2006 dle předložené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 4 bodu 29 usnesení RMO ze dne 5.10.2004, týkající se spolupráce s ČD 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou dne 7.12.2006 mezi společností JESPERA 
CZECH s.r.o., se sídlem Rolsberská 66, Olomouc, jako prodávajícím a panem Janem 
Navrátilem, bytem Ostružnická 9, Olomouc, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
2. schvaluje 
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 130 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc manželům Pavlovi a Janě Řehulkovým dle důvodové zprávy bod 1.1.  
 
2. záměr odprodat pozemek parc. č. 234/1 orná půda o výměře 1 678 m2 v k. ú. Mutkov, 
obec Mutkov dle důvodové zprávy bod 1.2.  
 
3. záměr odprodat část pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře cca 298 m2       
v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Antonínu a Anně Červinkovým dle důvodové 
zprávy bod 1.3.  
 
4. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 821 zast. pl. a nádvoří o výměře 82 m2 a parc. č. 
268/6 orná půda o výměře 335 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc panu Josefu Endlovi dle 
důvodové zprávy bod 1.4.  
 
5. záměr úplatně pronajmout pozemek parc. č. 318 orná půda o výměře 734 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.5.  
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6. záměr úplatně pronajmout plochu  štítové zdi objektu  č. p. 921 na pozemku parc. č. 1047 
zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení oddílu JUDO 
KLUB OLOMOUC dle důvodové zprávy bod 1.6.  
 
7. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 48,70 m2 v 1. NP v objektu Dolní 
náměstí č. o. 26, č. p. 112 na pozemku parc. č. st. 537/1 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.7.  
 
8. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 69,15 m2 v 1. NP v objektu Dolní 
náměstí č. o. 26, č. p. 112 na pozemku parc. č. st. 537/1 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.7.  
 
9. záměr odprodat pozemek parc. č. 1180 zahrada o výměře 723 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.8.  
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 808/4 ost. pl. o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc manželům Anně a Jaroslavu Liškovým dle důvodové zprávy bod 1.9.  
 
11. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 67 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní Ing. Lucii Svrčkové dle důvodové zprávy bod 1.11.  
 
12. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 727/3 kultury zahrada o výměře 102 m2 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc paní Ing. Lucii Svrčkové dle důvodové zprávy bod 1.12.  
 
13. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 20 m2 v objektu na ulici 
Pavelčákova č. o. 21, č. p. 1 na pozemku parc. č. 464 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
panu Jiřímu Konečnému dle důvodové zprávy bod 1.13.  
 
14. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 76,36 m2 v objektu na ulici Dolní 
náměstí č. o. 30, č. p. 58 na pozemku parc. č. 501 zast. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu Čeňku Beranovi a Zdeňku Beranovi dle důvodové zprávy bod 1.14.  
 
15. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 208 m2 v objektu na ulici Dolní 
náměstí č. o. 30, č. p. 58 na pozemku parc. č. 501 zast. plochy v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu Čeňku Beranovi a Zdeňku Beranovi dle důvodové zprávy bod 1.15.  
 
16.  záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 168 m2 v objektu na ulici Dolní 
náměstí č. o. 30, č. p. 58 na pozemku parc. č. 501 zast. plochy v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu Čeňku Beranovi a Zdeňku Beranovi dle důvodové zprávy bod 1.16.  
 
17. záměr úplatně pronajmout garáž o výměře 16 m2 a garáž o výměře 17 m2 v objektu      
na ulici Neředínská č. o. 65 bez č. p. na pozemku parc. č. 41 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu MUDr. Jiřímu Dostálovi, Ph.D. na dobu nerčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  
při sazbě nájmu 540,- Kč/m2/rok za podmínek dle důvodové zprávy bod 1.18.  
 
18. záměr úplatně pronajmout garáž o výměře 17 m2 v objektu na ulici Neředínská č. o. 65 
bez č. p. na pozemku parc. č. 41 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní Heleně 
Molnárové na dobu neurčitou se sazbou nájmu 540,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
1.18.  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc a nebytového prostoru o celkové výměře 84,31 m2 v objektu bydlení č. p. 149 
na pozemku parc. č. 775 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Pavlu 
Zacpalovi dle důvodové zprávy bod 2.1.  
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20.  svěření ideálních 49/100 objektu bydlení č. p. 149 s pozemkem parc. č. 775 zast. pl.       
a nádvoří o výměře 1.718 m2 a pozemky parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 11.346 m2 a parc. 
č. 758/1 zahrada o výměře 283 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, do správy 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 2.1.  
 
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a vedení přeložky 
sdělovacích kabelů na pozemcích parc. č. 634/2, parc. č. 645/2  a parc. č. 653/1, vše ost. pl. 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. 
s tím, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene provede 
společnost Alpha Immorent s. r. o.  dle důvodové zprávy bod 2.2.  
 
22. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a vedení telefonní přípojky na 
pozemcích parc. č. st. 1953 zast. pl. a parc. č. 634/2 ost. pl., vše v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. s tím, že úhradu 
(včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene provede společnost Alpha 
Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.3.  
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a vedení přeložky 
parovodního řadu na pozemku parc. č. 645/2 ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc           
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. s tím, že úhradu (včetně DPH)           
za zřízení předmětného věcného břemene provede společnost Alpha Immorent s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod 2.4.  
 
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a vedení přeložky potrubí 
upravené vody na pozemcích parc. č. 645/2 a parc. č. 649/14, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. s tím, že úhradu 
(včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene provede společnost Alpha 
Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.5.  
 
25. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a vedení přeložky 
sdělovacích kabelů ČD na pozemcích parc. č. 645/2 a parc. č. 649/14, vše ost. pl. v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti České dráhy, a. s. s tím, že úhradu 
(včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene provede společnost Alpha 
Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.6.  
 
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, neomezeného a výlučného 
užívání splaškové kanalizace, právo příjezdu a přístupu za účelem vybudování, oprav, 
provozování a údržby splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 645/2 ost. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch pozemků 
parc. č. st. 1211/1 o výměře 6 335 m2, parc. č. st. 1211/2 o výměře 3 m2, parc. č. st. 1211/3 
o výměře 2 m2, parc. č. st. 1211/6 o výměře 158 m2, parc. č. st. 2333 o výměře 5 m2, vše 
zast. pl., parc. č. 623/13 o výměře 13 636 m2 ost. pl. a budovy čp. 1124 na pozemcích parc. 
č. st. 1211/1, parc. č. st. 1211/2 a parc. č. st. 1211/3, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc     
ve vlastnictví společnosti Alpha Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.7.  
 
27.  uzavření smluv o výpůjčce dle důvodové zprávy bod 3.8.  
 
28. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 3 041 m2     
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle 
důvodové zprávy  bod 2.10. 
 
29. poskytnutí jako výpůjčky rozestavěné stavby Podnikatelského inkubátoru CITT UP, 
včetně komunikací, parkovacích stání na části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 
3 969 m2 a inženýrských sítí , vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy  bod 2.10. 
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30. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 90 m2    
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Ing. Janu a Ing. Ludmile Mrkvovým dle důvodové zprávy 
bod 4.19.  
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana Karla Marka o úplatný pronájem pozemků parc. č. 1847/21 o výměře 2 584 m2         
a parc. č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.2.  
 
2. manželů Andrey a Zdenka Tomášikových o úplatný pronájem pozemku parc.  č.  255/1 
orná půda o výměře 3 358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.4.  
 
3. manželů Jany a Ing. Antonína Kropáčkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
211/7 orná půda o výměře 2 030 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 4.12.  
 
4. pana Tomáše Vebra o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 391 ost. pl. o výměře cca 
42 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.13.  
 
5. pana Antonína Peče a manželů Svatopluka a Radky Losertových o úplatný pronájem 
pozemku parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 759 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 4.14.  
 
6. společnosti VM INVEST s. r. o. o úplatný pronájem pozemku parc. č.  265/10 orná půda    
o výměře 3 518 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.15.  
 
7. společnosti VM INVEST s. r. o. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 978/1 zahrada       
o výměře 1 164 m2 parc. č. 978/4 zahrada o výměře 650 m2, parc. č. 978/8 zahrada             
o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.16.  
 
8. manželů Iva a Šimony Hágerových a manželů Oldřicha a Petry Chrapkových o úplatný 
pronájem pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl.             
o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.17.  
 
9. manželů Mgr. Pavla a MUDr. Evy Kociánových o úplatný pronájem pozemků parc. č. 
978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.18.  
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Jednota, tř. Svobody 31 -  
6. patro/607 archiv na pozemku parc. č.  st. 412 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc        
do 31. 1. 2007 dle důvodové zprávy bod 3.1.  
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy nebytového prostoru - podzemní nebytové prostory         
o výměře 307 m2 a suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v domě č. p. 856              
na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město panu Leoši Šnýdlovi 
do 31. 3. 2007 dle důvodové zprávy bod 3.2.  
 
3. se slevou z nájemného ve výši 70 % v nebytovém prostoru o výměře 34,41 m2 v objektu 
na ulici Švédská č. o. 1, č. p. 423 na pozemku parc. č. 410 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.6.  
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4. s podnájmem nebytového prostoru č. 4 o výměře 22,15 m2 v podchodu olomouckého 
přednádraží pro společnost RAILTRANS s. r. o. dle důvodové zprávy bod 3.3.  
 
5. nesouhlasí 
se slevou z nájemného v nebytovém prostoru o výměře 731,14 m2 v objektu na ulici Horní 
náměstí č. o. 21, č. p. 433 na pozemku parc. č. 372 zast. plochy v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.5.  
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu postupovat dle důvodové zprávy bod 4.10. 
T: 23.1.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. pověřuje 
podpisem smluv Hanu Tesařovou, náměstkyni primátora,  dle důvodové zprávy bod 3.8.  
 
8. trvá 
na původním rozhodnutí RMO ze dne 11. 4. 2006 ve věci umístění zařízení pro připojení       
k internetu v domě U Letiště č.o. 2-10 společnosti ERKOR Olomouc, s. r. o. s ročním 
nájmem 6.500,- Kč/1 anténa a nesouhlasí se stanovením nájemného 1.000,- Kč/rok dle 
důvodové zprávy bod 5.1.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Alexandra Reška o odprodej části pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 
43 m2 (dle GP parc. č. 424/19) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
4.1.  
 
2. žádosti pana Karla Marka o odprodej pozemků parc. č. 1847/21 o výměře 2 584 m2          
a parc. č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.2.  
 
3. žádosti manželů Ing. Jaroslava a Dany Spurných o odprodej pozemků parc. č. 1847/21     
o výměře 2 584 m2, parc. č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, parc. č. 1847/25 o výměře 186 m2 
a parc. č. 1847/28 o výměře 772 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.3.  
 
4. žádosti manželů Andrey a Zdenka Tomášikových o odprodej pozemku parc. č. 255/1 orná 
půda o výměře 3 358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.4.  
 
5. žádosti manželů Jana a Libuše Marešových o odprodej části pozemku parc. č. 708 ost. pl. 
o výměře 110 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.5.  
 
6. žádosti manželů Evy a Jiřího Nevrlých o odprodej části pozemku parc. č. 708 ost. pl.   
o výměře 60 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6.  
 
7. žádosti pana Karla Večeře a pana Blahoslava Večeře o odprodej části pozemků - část 
parc. č. 806 o výměře 58 m2, část parc. č. 1943 o výměře 18 m2, část parc. č. 857 o výměře 
48 m2 a část parc. č. 1941/1 o výměře 18 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomuce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.7.  
 
8. žádosti manželů Jiřího a Mileny Studených o odprodej části pozemku parc. č. 581/1 orná 
půda o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.8.  
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9. žádosti manželů Josefa a Marty Gálkových o odprodej části pozemku parc. č. 581/1 orná 
půda o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.8.  
 
10. žádosti paní Andrey Večerkové o odprodej části pozemku parc. č. 581/1 orná půda         
o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.8.  
 
11. žádosti pana Karla Marka o odprodej pozemku parc. č. 464 zahrada o výměře 1 147 m2 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.9.  
 
12. žádosti společnosti Auto Zbožínek s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 475/2 ost. pl. 
o výměře 65 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
4.10.  
 
13. žádosti manželů Miloslava a Miluše Látalových o odprodej pozemků parc. č. 88/2 
zahrada o výměře 50 m2, parc. č. 88/11 zahrada o výměře 8 m2, parc. č. st. 32 zast. pl.        
a nádvoří o výměře 49 m2 a části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.11.  
 
14. žádosti manželů Jany a Ing. Antonína Kropáčkových o odprodej části pozemku parc. č. 
211/7 orná půda o výměře 2 030 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 4.12.  
 
15. žádosti pana Tomáše Vebra o odprodej části pozemku parc. č. 391 ost. pl. o výměře cca 
42 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.13.  
 
16. žádosti pana Antonína Peče a manželů Svatopluka a Radky Losertových o odprodej 
pozemku parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 759 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 4.14.  
 
17. žádosti společnosti VM INVEST s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 265/10 orná půda    
o výměře 3 518 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.15.  
 
18. žádosti společnosti VM INVEST s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 978/1 zahrada         
o výměře 1 164 m2, parc. č. 978/4 zahrada o výměře 650 m2, parc. č. 978/8 zahrada             
o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.16.  
 
19. žádosti manželů Iva a Šimony Hágerových a manželů Oldřicha a Petry Chrapkových       
o odprodej pozemků parc.  č.  978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl.         
o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.17. 
 
20. žádosti manželů Mgr. Pavla a MUDr. Evy Kociánových o odprodej pozemků parc. č. 
978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.18.  
 
21. žádosti Ing. Jana a Ing. Ludmily Mrkvových o odprodej části pozemku parc. č. 670/5 orná 
půda o výměře cca 90 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.19.  
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  171/2 ostatní plocha   
o celkové výměře 2568 m2 - dotčená část  cca 300 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak 
je zapsáno na LV č. 1462 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, ve vlastnictví společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., za cenu dle varianty b),    
za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let ode dne uzavření smlouvy budoucí, jak je 
uvedeno v bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  790/17 orná půda       
o celkové výměře 2123 m2 - dotčená část  cca 124 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak 
je zapsáno na LV č. 1003 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, ve vlastnictví Jarmily Maříkové za cenu 40,- Kč za m2, za podmínky uzavření 
kupní smlouvy do 4 let ode dne uzavření budoucí smlouvy, dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1125/78 orná půda o celkové výměře 6 444 m2 
- dotčená část cca 1 780 m2, pozemek parc. č. 1125/96 orná půda o celkové výměře            
1 358 m2 - dotčená část cca 150 m2, pozemek parc. č.  1100/26 ostatní plocha o celkové 
výměře 40 m2 -  dotčená část cca 5 m2, pozemek parc. č. 509/14 orná půda o celkové 
výměře 1 032 m2 - dotčená část cca 530 m2 a pozemek parc. č. 509/12 orná půda o výměře 
18 m2, vše  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Pozemkového fondu ČR, jak je zapsáno na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu                   
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, za cenu dle znaleckého posudku, dle 
bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Pověření k elektronickému podpisu dokument ů k VZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
JUDr. Alenu Vačkářovou k podpisu všech formulářů odesílaných na Informační systém 
veřejných zakázek uveřejňovací subsystém elektronickou formou 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 3 
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5 Veřejná zakázka 654, zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
- v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, kteří nesplnil kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě. 
- v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, který v nabídce 
nesplnil požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách zrušení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nákup služebních vozidel pro Magistrát města 
Olomouce“  archivní číslo 654. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka 652  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě. 
 
3. ukládá 
předložit veřejnou zakázku č. 652 k projednání v RMO 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka 628, námitka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
námitce stěžovatele z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
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8 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:  
a) Černá cesta 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5 s Kubiridžákovou Renátou dle důvodové 
zprávy bod 1 a) 
b) Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7 se Šinclovou Martou dle důvodové zprávy bod 
1 b) 
c) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 51 s Herzogovou Michaelou dle důvodové zprávy 
bod 1 c) 
d) P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 28 s Balážovou Ivetou, dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
e) Černá cesta 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s Prokopovou Irenou dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
f) Horní nám. 23, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 3 s Ondruškou Martinem dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
g) Zelená 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21 se Šolle Petrou dle důvodové zprávy bod 3 a) 
h) Dlouhá 56, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13 s Hrabcovou Kateřinou dle důvodové zprávy 
bod 3 b) 
ch) Blanická 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s Eliškovou Ivetou dle důvodové zprávy bod 3 
c) 
i) Velkomoravská 57, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3 s Judasem Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
j) Foerstrova 15, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 28 s Raškovou Hanou dle důvodové zprávy 
bod 3 e) 
k) Karoliny Světlé 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s Borkovou Kateřinou dle důvodové 
zprávy bod 3 f) 
l) Kmochova 20, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10  s Kolářem Vítězslavem dle důvodové 
zprávy bod 3 g) 
m) I.P.Pavlova 36, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s Kalábem Michalem dle důvodové zprávy 
bod 3 h) 
n) Černá cesta 2, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 17 s Korytarovou Vladimírou dle důvodové 
zprávy bod 3 i) 
o) Dukelská 19, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 9 s Peškou Robertem dle důvodové zprávy bod 
3 j) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Silný Jiří, Dagmar, U Letiště 8, Olomouc 
Zatloukalová Pavlína, Václav, Černá cesta 14, Olomouc 
Heržy Miroslav, Černá cesta 5, Olomouc 
Králová Dana, Politických vězňů 2, Olomouc 
Rédrová Eva, Politických vězňů2, Olomouc 
Hartelová Marie, Horní náměstí 23, Olomouc 
Schejbalová Marie, Jiří, Topolová 9, Olomouc 
Hrtanová Nina, Topolová 9, Olomouc 
Čechák Ladislav, Topolová 9, Olomouc 
Baslar František, Topolová 9, Olomouc 
Kočíb Aleš, Topolová 9, Olomouc 
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Rýznarová Šárka, Topolová 9, Olomouc 
Ing. Bučko Martin, Topolová 9, Olomouc 
Vavrdová Ludmila, Topolová 9, Olomouc 
Minářová Petra, Topolová 9, Olomouc 
Hasníková Dita, Topolová 9, Olomouc 
Junková Lucie, Topolová 9, Olomouc 
Pokorná Alena, Topolová 9, Olomouc 
Krošová Drahomíra, Topolová 9, Olomouc 
Auffahrt Petr, Brabcová Martina, Topolová 9, Olomouc 
Coufal Milan, Topolová 9, Olomouc 
Heřmanovská Marie, Zdeněk, Topolová 9, Olomouc 
Duda Jaromír, Radka, Topolová 9, Olomouc 
Pospíšil Martin, Topolová 9, Olomouc 
Pekařová Radka, Topolová 7, Olomouc 
Tomin Adam, Topolová 7, Olomouc 
Čecháková Hana, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
      b) na 1 rok s nájemci: 
Šavrňáková Jana, Jan, Topolová 6, Olomouc 
Husička Jiří, Martina, Topolová 7, Olomouc 
Pitronová Andrea, Topolová 9, Olomouc 
Jakubec Josef, Na Trati 80, Olomouc 
Schulz Jindřich, Peškova 2, Olomouc 
Borůvka Josef, Nováková Veronika, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b)   
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
Koubek Antonín, P. Přichystala 70, Olomouc 
Gábor Martin, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4c)         
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Smrčková Jarmila, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  5) 
 
3.  s uzavřením nové nájemní smlouvy - vojenský byt: 
Valinčičová Ludmila, Stiborova 28, Olomouc, č.b. 13 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Olha Kovalová, Černá cesta 12, Olomouc 
Jana Švestková, Černá cesta 16, Olomouc 
Anton Joan Dorel a Helena, Synkova 11, Olomouc 
Ludmila Bělohlavová, Synkova 11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7a,b   
 
5.  s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Martin Kubelka, Černá cesta 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8)  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
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9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Věrou Mandlovou 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Aurelií Dombiovou a panem Aloisem Pospíšilem 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Věrou Janovčíkovou 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
10 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení bod 8, část 2, ZMO, ze dne 19. 5. 2006, ve věci prodeje pozemku parc. č. 97/94, 
ostatní plocha, o výměře 107 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej 
pozemku parc. č. 94/97, ostatní plocha o výměře 107 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Husova 7, za kupní cenu celkem 
25.050,- Kč, z toho za pozemek 20.544,- Kč a náklady 4.506,- Kč dle důvodové zprávy bod 
1/1.1. str 1,2 
 
3. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 722/3, zastavěná plocha, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci panu Petru Vodičkovi dle důvodové zprávy bod 
1/1.2. str 2,3 
 
4. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 722/2, zastavěná plocha, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, a garáže na tomto pozemku stojící, předem určenému zájemci panu Dušanu 
Synkovi dle důvodové zprávy bod 1/1.2. str 2,3 
 
5. nevyhovuje žádosti 
pana Dušana Synka a neuděluje souhlas s provedením stavebních úprav garáže stojící         
na pozemku parc. č. st. 722/2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v maximální výši       
70 000,- Kč na náklady Dušana Synka dle důvodové zprávy bod 1/1.2. str 2,3 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu č. p. 622 (náměstí Hrdinů 4) s pozemkem parc. č. st. 771, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve věci prodeje domu           
do vlastnictví nájemců dle důvodové zprávy bod 2/2.1. str 3,4 
 
7. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení veřejného 
osvětlení na domě č. p. 111 stojícího na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha           
a nádvoří, a parc. č. st. 138/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, s tím, že obsahem tohoto věcného břemene je umístění, provozování, údržby        
a opravy těchto technických zařízení veřejného osvětlení: skříň RVO typizovaného rozměru 
umístěná na fasádě domu včetně elektroměru, skříň je umístěna ze strany ulice tř. Svornosti, 
přívodní a odvodní kabely jsou v chráničce pod fasádou domu č. p. 111 stojícího                 
na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 138/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch Technických služeb města 
Olomouce, a. s., a to bezúplatně dle důvodové zprávy bod 2/2.2. str 4 
 
8. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení veřejného 
osvětlení na domě č. p. 338 stojícího na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha   
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, s tím, že obsahem tohoto věcného 
břemene je umístění, provozování, údržby a opravy těchto technických zařízení veřejného 
osvětlení: kotevní lano umístěno v úrovni druhého patra, svod od kotevního lana do RVOO 
umístěn pod fasádou domu v chráničce, ve spodní části RVOO umístěny přívodní kabely       
v chráničce pod fasádou, skříň RVOO typizovaného rozměru umístěná na fasádě domu č. p. 
338 stojícího na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, ve prospěch Technických služeb města Olomouce, a. s., a to 
bezúplatně dle důvodové zprávy bod 2/2.3. str 4,5 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 716/4 v domě č. p. 714, 715, 716, 
717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
776/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 776/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 
911, 932, zastavěná plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Xenii 
Janouškové, a to do 28. 2. 2007 dle důvodové zprávy bod 3/3.1. str 5,6 
 
10. schvaluje 
uznání faktur dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod 4/4.1. str 6 
 
11. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly ostatní byty prodány do vlastnictví nájemců dle důvodové zprávy bod 4/4.2. str 6,7 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
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11 Rozpočtové zm ěny roku 2006 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006, včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle upravené důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006 
dle upravené důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. pověřuje 
poradu primátora schvalováním rozpočtových změn roku 2006, které se týkají zapojování 
cizích zdrojů (dotací, příspěvků a darů), v období od 20. 12. 2006 do 31. 12. 2006 
 
5. schvaluje 
zařazení položky č. 12 do soupisu nekrytých požadavků 
 
6. schvaluje 
vykrytí nekrytých požadavků dle upravené přílohy č. 45 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
12 Rozpis schváleného rozpo čtu roku 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
rozpis rozpočtu SmOl na rok 2007 části A upravené důvodové zprávy v členění dle 
rozpočtové skladby, platné od 01. 01. 2007 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
13 Byty ve školách - souhlas s nájemními smlouvami  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením nájemních smluv, popř. dodatků nájemních smluv, příspěvkovými organizacemi 
Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, Fakultní 
základní škola Olomouc, Hálkova 4 a dále odborem školství Magistrátu města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod A) 
 
3. ukládá 
podepsat nájemní smlouvu předkládanou odborem školství Magistrátu města Olomouce      
dle důvodové zprávy bod B) a dle přílohy důvodové zprávy  
T: 9.1.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. bere na v ědomí 
řešení uzavření nájemní smlouvy Základní školou a Mateřskou školou Olomouc, Dvorského 
33 dle důvodové zprávy bod C) 
 
5. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 9.1.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
14 Návrh Programu prevence kriminality - Partnerství na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality - Partnerství na rok 2007 dle bodu II. a III. 
důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s rozpočtem jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality - Partnerství na rok 
2007 dle bodu IV. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh Programu prevence kriminality  - Partnerství na rok 2007 ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
15 Smlouva na r. 2007 s dopravcem Connex Morava, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o závazky veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem 
Connex Morava, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
T: 9.1.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
16 Smlouva na r. 2007 s dopravcem DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské 
hromadné dopravy s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské 
hromadné dopravy 
T: 9.1.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
17 Centrum sportu a zdraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem dle části C. Návrhu na řešení dle bodu 1 a 2  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh způsobu financování investiční akce dle části C důvodové zprávy 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
18 Přichystalova ul. - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle varianty  B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
19 Bezplatné parkovací karty - zp ůsob p řidělování pro rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené zásady pro přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2007 dle 
upraveného článku II. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
řídit se při přidělování bezplatných parkovacích karet v roce 2007 schválenými zásadami 
T: průběžně 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
4. ukládá 
předkládat radě města k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet,        
na které se nevztahují schválené zásady 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15 
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20 Bezplatné parkovací karty - žádosti na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15.1 
 
 
21 Povolení k vjezdu do p ěší zóny - pravidla pro rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravené znění „Pravidel pro vydávání povolení vjezdu do pěší zóny“ dle důvodové zprávy, 
odst. II, čl. b), včetně upraveného jmenovitého seznamu 
 
3. ukládá 
řídit se schváleným zněním „Pravidel“ dle bodu 2 usnesení 
T: průběžně 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 

vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16 
 
 
22 Povolení k vjezdu do p ěší zóny - žádosti na r. 2007  
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. 1     
a bodů 11, 16, 17 a 18 odst. 2  
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 2 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16.1 
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23 Zastoupení SmOl v organizacích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh zastoupení SmOl v orgánech bytových družstev 
T: 23.1.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
3. souhlasí 
se zastoupením SmOl v orgánech dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17 
 
 
24 Rozpracování usnesení z 2. zasedání ZMO, konaného d ne      

11. 12. 2006; stanovení termínu dalšího ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 4, části 3 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Návrh rozpočtu statutárního města 
Olomouce na rok 2007: 
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 
2007  
T: průběžně 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 4, části 4b) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Návrh rozpočtu statutárního města 
Olomouce na rok 2007: 
- provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2007 dle 
rozpočtové skladby, platné od 01. 01. 2007 
T: 9.1.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 4, části 5 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Návrh rozpočtu statutárního města 
Olomouce na rok 2007 
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce o všech podniknutých krocích a výstupech      
ve věci získání investičního úvěru na rok 2007 
(T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 6.2.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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4. ukládá 
k bodu 9, části 4a) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis schválených dílčích změn Souboru změn č. XIV 
ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami DOSS               
a stanoviskem nadřízeného orgánu  
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 9, části 4b) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc: 
- předat ověřený čistopis schválených dílčích změn Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc 
stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu 
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu 9, části 4c) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválených dílčích změn souboru změn 
č. XIV ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO 
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k bodu 9, části 4d) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ 
Olomouc a schéma hlavního výkresu schválených dílčích změn souboru změn č. XIV 
ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy 
T: 23.1.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
8. ukládá 
k bodu 9, části 4e) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc: 
- hledat další možnosti řešení dílčích změn č.XIV/14 Olomouc-město, ul. Polská  a č. XIV/24 
Lazce, ul. Demlova  
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
9. ukládá 
k bodu 11, části 4 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Pořízení souboru změn č. XVII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Souboru změn č. XVII ÚPnSÚ 
Olomouc  
T: 6.2.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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10. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací - škol: 
- podepsat Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle bodu 2 usnesení 
ZMO 
T: 23.1.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Projekt Podpora terénní práce 2007: 
- předložit  na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 11. 12. 2006, 
které je nedílnou součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci 
projektu Podpora terénní práce 2007 
T: 9.1.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
12. ukládá 
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Bezúplatný převod požární stříkačky: 
- podepsat smlouvu o bezúplatném převodu požární stříkačky mezi statutárním městem 
Olomouc a obcí Křelov - Břuchotín 
T: 9.1.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
13. stanovila 
- termín konání 3. zasedání ZMO: na pondělí dne  26. 2. 2007 od 9.00 hodin 
- místo konání  3. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 18 
 
 
25 Plán oslav svátku sv. Jana Sarkandra  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh organizačního zajištění oslavy svátku sv. Jana Sarkandra včetně nákladů 
T: 23.1.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
3. souhlasí 
se zařazením  do soupisu nekrytých požadavků částky na spolufinancování oslav dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
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26 Zahrani ční kontakty v roce 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán zahraničních aktivit na rok 2007 dle důvodové zprávy, odst. C 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 20 
 
 
27 Věcná b řemena pro projekt Rozvoj MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene, jejíž předmětem 
je ve prospěch statutárního města Olomouce strpění zřízení a provozování rozvodného 
zařízení (přípojky nízkého napětí) a vstupu pověřených osob a techniky pro případné opravy, 
údržby apod. na pozemku p.č. 1030 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 60000 
pro k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
 
3. revokuje 
bod č. 23 část 2 usnesení Rady města Olomouce č. 31 ze dne 23.5.2006 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene dle důvodové 
zprávy 
T: 9.1.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 21 
 
 
28 Příspěvky kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
29 Příspěvky sport  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
30 Smlouva SK UP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení Smlouvy o bezplatném užívání Plaveckého stadionu v Olomouci 
 
3. ukládá 
ihned uzavřít dodatek ke Smlouvě o bezplatném užívání Plaveckého stadionu v Olomouci 
T: 9.1.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
31 Žádost St řediska rané pé če Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 26 
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32 Projekt QUALICITIES  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odstoupení SmOl z projektu QUALICITIES dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned odeslat oficiální dopis o odstoupení dle důvodové zprávy 
T: 9.1.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
33 Výtopna na biomasu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
34 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 1 „Metodického pokynu      

k zadávání nadlimitních a podlimitních ve řejných zakázek          
a koncesnímu řízení statutárního m ěsta Olomouce“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 „Metodického pokynu k zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 
a koncesnímu řízení statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29 
 
 
35 Cyklostezka Mlýnský potok  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned podepsat dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy důvodové 
zprávy 
T: 9.1.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
36 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s manažerskou smlouvou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


