
 
USNESENÍ 

 

z 87. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne  24. 1. 2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním, 

pololetním a ro čním pln ěním) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 24. 1. 2006 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 22 část 4 usnesení RMO ze dne 8. 11. 2005, týkající se Olomouc - promo DVD 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1029/8 zahrada o výměře 71 m2            
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Jaromíru Zouharovi dle 
důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 95 m2         
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Mgr. Jaroslavu a Ireně Bürglovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2).  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ost. pl. o výměře 36 m2      
v    k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Tomáši Kvietkovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3). 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 979/4 zahrada o výměře 375 m2             
a pozemku parc.č. st. 1361 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
předem určenému zájemci paní Haně Machalíčkové dle důvodové zprávy bod I. 4). 
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5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 90 m2         
v    k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Zdence Štěpánkové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5). 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1420/3 ostatní plocha o výměře   
20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Jaroslavu 
Nádvorníkovi za podmínky, že stavba příjezdu bude umístěna tak, aby bylo dodrženo 
ochranné pásmo stávajících stromů v historické aleji. To znamená, že okraje betonové patky 
obrubníků nově postavené příjezdové cesty, nesmí být vnějším okrajem v kratší vzdálenosti 
než 2,5 m od paty kmene nejblíže rostoucího stromu. A za podmínky, že nesmí dojít              
k poškození stávající cyklostezky nebo stávajícího dopravního značení dle důvodové zprávy 
bod I. 6). 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 105/64 ostatní plocha o výměře   
10 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určeným zájemcům paní Gabriele Ptákové         
a panu Milanu Koubovi dle důvodové zprávy bod I. 7). 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 83 ostatní plocha o výměře 97 m2          
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ivo Andrlemu dle 
důvodové zprávy bod I. 8). 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře     
65 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Janě Havigerové - 
rozšíření subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod I. 9). 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 
300 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti HOPR TRADE 
CZ, s. r. o. - rozšíření předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod I. 10). 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 768/1 ostatní plocha o výměře 9222 m2 
a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 600 m2 vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc předem určenému zájemci Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod 
I. 11). 
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře     
7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Martinu Kramplovi,   
za podmínky úhrady nájemného 2 roky zpětně, dle důvodové zprávy bod I. 12). 
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha o výměře    
1 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Tomáši       
a Evě Dosedělovým dle důvodové zprávy bod I. 13). 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 31/49 orná půda o výměře 16407 m2, 
parc. č. 31/25 orná půda o výměře 13130 m2, parc. č. 42/13 orná půda o výměře 9487 m2 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko obec Olomouc a pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 
2 419 m2 v k ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Školagro,     
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 14). 
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1296/8 
ost. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům panu 
Bc. Markovi Němcovi a paní Renátě Zaoralové dle důvodové zprávy bod I. 15).   
 
16. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 312/1 zahrada o výměře 544 m2                          
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Ctiradu a Jitce 
Kovaříkovým dle důvodové zprávy bod I. 16).  



 3 

17. zveřejnění směny části pozemku parc. č. 2008 (původně parc. č. 211/1) ost. pl. o výměře 
124 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 1678/163 (dle GP č. 1317-850/2005 parc. č. 2008/2) 
orná půda o výměře 98 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, včetně stavby 
parkoviště a vjezdu ve vlastnictví společnosti Stavební firma VAPE s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod I. 17). 
 
18. zveřejnění přidělení místa pro prodej grilovaných kuřat - lokalita č. 2 - ul. Legionářská 
předem určenému zájemci společnosti NEMO COMPANY, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
I. 18). 
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určenému zájemci společnosti PRE INVEST s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod I. 20). 
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 3,5 - garážové stání č. 8- 26,90 m2 
předem určenému zájemci paní Jarmile Pospíšilové dle důvodové zprávy bod I. 22). 
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 6- 21,50 m2     
dle důvodové zprávy bod I. 23). 
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 39/2 o výměře 16 m2, kultury 
zahrada v k. ú. Lazce předem určenému zájemci Aleši Řihoškovi dle důvodové zprávy       
bod I. 24).  
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/8 o výměře 112 m2, kultury 
zahrada, v k. ú. Lazce předem určenému zájemci Anně Žákové dle důvodové zprávy         
bod I. 25). 
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu motogaráže o velikosti 8,37 m2 na parc. č. 1019/5, 
zastavěná plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, předem určenému zájemci Luďkovi 
Oháňkovi dle důvodové zprávy bod I. 26). 
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu garáže o velikosti 27 m2 na parc.č. 41, k.ú. Neředín, 
obec Olomouc (Neředínská č.o.  65) předem určenému zájemci Petru Vybíralovi              
s nájmem 4.000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod I. 27). 
 
26. zveřejnění směny části pozemku parc. č. 92/2 orná půda o výměře 14 m2                        
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Václava Proksche za část pozemku parc. 
č. 1347/6 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, tj. dle návrhu OKR dle důvodové zprávy bod I. 28).   
 
27. rozšíření výměry u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 735/2 zahrada                  
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ze stávající výměry 450 m2 na výměru 603 m2 panu 
Vladimíru Jedličkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 1). 
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 187 m2                        
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Josefu a Martě Holáskovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2). 
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/30 orná půda o výměře 140 m2 a části 
pozemku parc. č. 735/31 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
panu Antonínu Danielovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 3). 
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30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 31/3 ost. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům Dr. Adamu a Márii Zimovčákovým dle důvodové zprávy 
bod II. A ) 4).  
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Vítu Navrátilovi bez možnosti umístění staveb        
dle důvodové zprávy bod II. A) 5).  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 270 m2                     
v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Radkovi a Petře Řečinským bez možnosti 
umístění nových staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 6).  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č 98/2 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu Zdeňku Řehákovi a panu Petru Vetešníkovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 7).  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 1 m2                  
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti TIP STUDIO, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 8). 
 
35. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 8 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Barboře a Františku 
Pyšným za podmínky, že parkovací stání bude mít šířku max. 2 m dle důvodové zprávy     
bod II. A) 9). 
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha o výměře 94 m2                
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Jiřině Juránkové za podmínky, že po dobu výstavby 
realizačního celku ,,Regenerace panelového sídliště Úzké díly „ nebude možné parkovací 
stání využívat z důvodu rekonstrukce příjezdové komunikace a za podmínky, že při výstavbě 
parkovacích stání bude respektováno vedení hlavního připojení NN a VO budované v rámci 
realizace investiční akce „Park Malého prince“ dle důvodové zprávy bod II. A) 10). 
 
37. úplatný pronájem  pozemků parc. č. 1568/1 orná půda o výměře 90649 m2                      
a parc. č. 1571 orná půda o výměře 25744 m2 vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka 
nad Moravou Zemědělskému družstvu Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod II.       
A) 11). 
 
38.úplatný pronájem části pozemku parc. č. 164 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Josefu Kelnarovi za účelem zřízení 
předzahrádky dle důvodové zprávy bod II.A) 12). 
 
39.úplatný pronájem  pozemku parc. č. 159/3 orná půda o výměře 121 m2 a pozemku parc. 
č. 251/10 orná půda o výměře 155 m2 vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti        
ZD Bohuňovice s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A). 13). 
 
40.úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 2 zahrada o výměře 2 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 14). 
 
41.úplatný pronájem části pozemku parc. č. 345/2 ostatní plocha o výměře 228 m2 a části 
pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha o výměře 1342 m2 vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod II. A) 15). 
 
42.úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 288/1 orná půda o výměře 120 m2                     
v k.ú. Neředín společnosti ABAS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 16). 
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43. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 198 ost. pl. o výměře 2 414 m2, parc. č. 79/29 ost. pl.              
o výměře 2 612 m2 a parc. č. 79/28 ost. pl. o výměře 1 443 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 17).  
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního optického kabelu na pozemcích parc. č. 135/1 ost. pl. o výměře 7 851 
m2, parc. č. 75/1 ost. pl. o výměře 75 346 m2, parc. č. 75/94 ost. pl. o výměře 304 m2           
a parc. č. 75/83 ost. pl. o výměře 8 784 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 18). 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního optického kabelu na pozemcích parc. č. 1072 ost. pl. o výměře               
23 964 m2 a parc. č. 613 ost. pl. o výměře 34 369 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávybod II. A) 19).  
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 286 ost. pl. o výměře 1 027 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy         
bod II. A) 20). 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. st. 722 zast. pl. o výměře 215 m2 (SmOl vlastní podíl 
543/2413 pozemku), parc. č. 437/2 o výměře 1 956 m2, parc. č. 607/2 o výměře 5 100 m2, 
parc. č. 607/48 o výměře 2 493 m2, parc. č. 634/10 o výměře 2 539 m2, parc. č. 634/2          
o výměře 7 305 m2 a parc. č. 866 o výměře 5 013 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 21).  
 
48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 615, parkovací stání č. 2 o výměře 13,75 m2      
v k. ú. Olomouc-město Markétě Ševčíkové se sazbou nájmu 300,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod II. A) 23).  
 
49. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1065/2 ost. pl. o výměře 59 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 28). 
 
50. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 137 m2 vše      
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní MUDr. Zdence Kotačkové, za podmínky zachování 
volného průjezdu do domu Řepčínská 42 dle důvodové zprávy bod II. A) 29).  
 
51. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín 
předem určeným zájemcům společnosti TECHNOTRADE s. r. o., společnosti HELIWORK 
CZ, s. r. o., panu Miloslavu Látalovi a panu Zdeňku Pazderovi, společnosti TOP KARTEX     
s. r. o., panu Pavlu Kučerovi, panu Přemyslu Vodičkovi, panu Miroslavu Barnetovi, panu 
Josefu Reitterovi, panu Pavlu Jiříčkovi, společnosti PV AUTO s. r. o., společnosti 
AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s. r. o., společnosti TEMA - Technologie-and 
ManagementConsulting s. r. o., společnosti EURO Enterprise s. r. o. a panu Ing. Petru 
Kochtovi dle důvodové zprávy bod II. B) 2).  
 
 



 6 

52. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 7- 19,20 m2 panu Janu 
Janouškovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
53. úplatný pronájem NP v 1.NP domu Žilinská 26a MUDr. Ivaně Drcmánkové, MUDr. Silvii 
Musilové a MUDr. Janě Lindnerové dle důvodové zprávy bod II. B) 6).  
 
54. pravidla výpůjček a pronájmů přednáškového sálu zastupitelstva v objektu Hynaisova 10 
dle důvodové zprávy bod II. B) 14).  
 
55. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 176 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc manželům Aloisi a Dáše Korytarovým za účelem výstavby RD dle důvodové 
zprávy bod IV. 2). 
 
56. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/2/2005/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností  STAFOS, spol. s r.o.,        
dle důvodové zprávy bo IV. 4).  
 
57. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/5/2002/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Ing. arch. Ladislavem Opletalem - 
ARPRO., dle důvodové zprávy bod IV. 5).  
 
58. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Novostavba 
rodinného dvougeneračního domu“ - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, mezi 
statutárním městem Olomouc a Nikolaosem Vidrasem a Renatou Vidrasovou, dle důvodové 
zprávy bod IV. 6). 
 
59. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Obchodní 
centrum prodejen nepotravinářského charakteru - areál Hornbach Olomouc“ - komunikace, 
chodníky, veřejné osvětlení, koordinační kabel křižovatek, světelná signalizační zařízení, 
mezi statutárním městem Olomouc a  společností HORNBACH Immobilien HK s.r.o.,         
dle důvodové zprávy bod IV. 7). 
 
60 úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1000/2 ostatní plocha o výměře 46 m2               
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní MUDr. Zdence Kotačkové za podmínky zachování 
průchodu přes pěší komunikaci ulice Na Zahrádkách s tím, že v případě poškození zámkové 
dlažby této komunikace během manipulace se stavebním materiálem je nájemce povinen 
provést opravu na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod II. A) 29).  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Fotbalového klubu Nemilany o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 770/1 orná půda  
o výměře 300 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
2. pana Pavla Děreše o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 768/1 ostatní plocha          
o výměře 200 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
3. paní Drahomíry Kravčenkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 768/1 ostatní 
plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
4. manželů Barbory a Františka Pyšných o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 637 
ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy           
bod II. A) 9). 
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5. společnosti MediUp, a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 824/2 ostatní plocha 
o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku 
parc. č. 624/18 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 962/1 ostatní plocha    
o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše                     
v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku 
parc. č. 124/17 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha     
o výměře 2 m2 vše v k. ú. Olomouc-město, části pozemku parc. č. 496/3 ostatní plocha       
o výměře 2 m2 v k. ú. Povel a části pozemku parc. č. 718/8 ostatní plocha o výměře 2 m2      
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 24). 
 
6. společnosti EN - DAXI, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 631/2 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 624/1 ostatní plocha           
o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 404/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku 
parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 624/17 ostatní plocha     
o výměře 1 m2 vše v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře     
1 m2, části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 
79/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře    
2 m2 vše v k. ú. Olomouc - město, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 26). 
 
7. manželů Františka a Naděždy Očenáškových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
536/9 ost. pl. o výměře o výměře 625 m2 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 1) .  
 
8. pana Jaroslava Opluštila - STALAMP a manželů Rostislava a Ivety Simkovičových            
o úplatný pronájem pozemku parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře o výměře 2 067 m2 m2         
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1).  
 
9. manželů Ing. Dany a Ing. Romana Ignasových o úplatný pronájem části pozemku       
parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře o výměře 560 m2 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 1).  
 
10. společnosti REFI DEVELOPMENT s. r. o. o úplatný pronájem pozemku parc. č. 700/7 
orná půda o výměře 13 730 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy        
bod III. 3).  
 
11. společnosti KRR Architektura s. r. o. o úplatný pronájem pozemku parc. č. 318/11 ost. pl. 
o výměře 928 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5).  
 
12. Skupiny historického šermu Salva Quardia o úplatný pronájem nebytové jednotky           
č. 750/15 o výměře 35,40 m2 nacházející se v 1. PP domu Praskova č. o. 11, Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 21).  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením termínu  předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 4. 2006 
při úplatném pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 1721/48 orná půda           
o výměře 98 m2 v k. ú. Holice, obec Olomouc manželům Nataši a Vladimíru Očenáškovým 
dle důvodové zprávy bod II. A) 22).  
 
2. s užíváním NP o výměře 27,40 m2 v budově s č.p. 1077 (Přichystalova č.o.70)                
na pozemku parc. č.st. 1547/1 zast. pl. a nádv. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc odborem 
sociálních služeb a zdravotnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 4). 
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3. s odepisováním vynaložených nákladů na stavební úpravy ve výši 454 757,- Kč v objektu 
občanské vybavenosti č. p. 460 na pozemku parc. č. 619 zast. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc (ZŠ Olomouc, Heyrovského 33) v účetnictví nájemce Sportovního klubu Olomouc 
Sigma MŽ, o.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
 
4. s provedením stavebních úprav spočívajících ve vybudování školícího střediska pro osoby 
se změněnou pracovní schopností ve výši 630.000,- Kč v NP v přízemí objektu č. p. 101 
nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 566 zast. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc             
(MŠ Lužická 7) Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc s tím, že vynaložené náklady si bude 
nájemce odepisovat ve vlastním účetnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 8). 
 
5. s rozšířením datových sítí LAN nákladem nájemce maximálně do výše 20.000,- Kč            
v nebytovém prostoru Náves Svobody 41, Olomouc a po doložení příslušných dokladů          
s odepisováním v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 9).   
 
6. s výměnou 5 topných těles nákladem nájemce v nebytovém prostoru Dolní náměstí 47, 
Olomouc maximálně do výše 20.000,- Kč a po doložení příslušných dokladů s odepisováním 
v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 11).   
 
7. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximálně do výše 101.985,- Kč v nebytovém 
prostoru tř. Svobody 21, Olomouc a po doložení příslušných dokladů s odpočtem 
proinvestované částky z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 12). 
 
8. se změnou účelu nájmu v nebytových prostorách o výměře 414,20 m2 v objektu občanské 
vybavenosti č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc (Masarykova č. o. 3) ze zřízení vzorkové prodejny podlah a dveří na vzorkovnu       
a sklady dle důvodové zprávy bod II. B) 13). 
 
4. nesouhlasí 
se snížením sazby nájemného na 2.200,- Kč/m2/rok od 1.1.2006 v nebytovém prostoru 
Ostružnická 32, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 10). 
 
5. trvá 
1. na svém usnesení, tj. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti paní Ludmily 
Skalkové, pana Petra Souška a paní Ilony Souškové, pana Marka Gregurka a paní Hany 
Gregurkové  o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 24        
ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 767/2 zahrada o výměře 246 
m2 ve vlastnictví paní Ludmily Skalkové, části pozemku parc. č. 767/3  zahrada o výměře 
242 m2 ve vlastnictví pana Petra Souška a paní Ilony Souškové a části pozemku parc. č. 
767/4  zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Marka Gregurka a paní Hany 
Gregurkové, vše v k. ú. Slavonín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
2. na svém usnesení, tj. nesouhlasí s posunutím oplocení na náklady statutárního města 
Olomouce na původní místo dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
 
6. bere na v ědomí 
1. záměr úplatného pronájmu části pozemku  parc. č. 357/13 ostatní plocha o výměře 1 m2   
a části pozemku parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Sady               
u Olomouce a části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, vše obec Olomouc společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 25) 
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2. změnu subjektu na straně oprávněného z věcného břemene u smlouvy o zřízení věcného 
uložení plynovodní přípojky na pozemcích parc.č. 1465/1 ost.pl., parc.č. 1465/4 ost.pl.,     
vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ze společnosti Schiedel s.r.o. na společnost Schiedel, 
a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 27). 
 
7. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 6.12.2005, bod programu 2, bod II. B) 1) ve věci výše nájemného 
při úplatném pronájmu nebytových prostor o výměře 68,79 m2 v objektu občanské 
vybavenosti č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc -město, obec 
Olomouc (Dolní nám. č. o. 38) občanskému sdružení SPOLU Olomouc a schvaluje nájemné 
ve výši 30,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV.3).  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup části pozemku parc. č. 458/7 ( dle GP č. 411-1334/2005 parc. č. 458/19 ) ost. pl.      
o výměře 66 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p.          
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 31 680,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III 4). 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 
176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc s manžely Aloisem a Dášou Korytarovými při kupní 
ceně ve výši 610,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Františka a Naděždy Očenáškových o odprodej části pozemku parc. č. 
536/9 ost. pl. o výměře o výměře 625 m2 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 1).  
 
2. žádosti pana Jaroslava Opluštila - STALAMP a manželů Rostislava a Ivety Simkovičových 
o odprodej pozemku parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře o výměře 2 067 m2 m2 v k.ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1).  
 
3. žádosti manželů Ing. Dany a Ing. Romana Ignasových o odprodej části pozemku parc. č. 
536/9 ost. pl. o výměře o výměře 560 m2 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 1).  
 
4. žádosti pana Karla Tihelky o výkup pozemků parc. č. 701/26 vodní plocha o výměře       
125 m2, parc. č. 1106/63 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 1164/3 ost. pl. o výměře 4 m2, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví pana Karla Tihelky do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III 2). 
 
5. žádosti společnosti REFI DEVELOPMENT s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 700/7 orná 
půda o výměře 13 730 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3).  
 
6. žádosti společnosti KRR Architektura s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 318/11 ost. pl.   
o výměře 928 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5).  
 
7. žádosti manželů Ing. Jiřího a Hany Hončových o odprodej objektu č.p. 187 objekt              
k bydlení s pozemkem parc. č. st. 777 zast. pl. o výměře 188 m2 a části pozemku parc. č. 
115/5 zahrada o výměře 980 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 6).  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s Univerzitou Palackého 
v Olomouci, BALPO družstvo Olomouc, ČESKÝ TELECOM, a.s., Severomoravskou 
energetikou, a.s., Marií Fialovou dle bodu 1, 2, 3, 4, 5, 7 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 265/345 v k.ú. Neředín      
ve vlastnictví VZ stav, spol. s r.o. dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2004 ve věci uzavření kupní smlouvy             
na pozemek parc.č. 453/10 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví Zbyňka Vojáčka a schválit uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na tento pozemek dle bodu 6 důvodové zprávy a dále 
část usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 9. 2005 ve věci uzavření směnné smlouvy a 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s HOTEL GEMO s.r.o., Olomouc dle          
bodu 10 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
  
 
4 Veřejná zakázka č. 601,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1) zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Rozšíření vodovodní a kanalizační 
sítě v lokalitě Povel - Čtvrtky“ archivní číslo 601. 
2) uzavření mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na provedení zadávacího řízení. 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
5 Veřejná zakázka  53-05, zm ěna komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
své usnesení č. 3 ze dne 10.1.2006 
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2. rozhodla 
o podjatosti člena a náhradníka dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
nového člena a náhradníka komise dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
  
 
6 Veřejná zakázka č. 602,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
své usnesení č. 7 ze dne  28.6.2005. 
 
2. schvaluje 
1) zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu 
Aksamitova, U výpadu, Michalské stromořadí a rekonstrukce stok v ul. Aksamitova „ archivní 
číslo 602. 
2) uzavření mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na provedení zadávacího řízení. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
4. ukládá 
zajistit zpracování dokumentace pro zadání  stavby „Rekonstrukce komunikace ul.               
U Výpadu“ 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
  
 
7 Veřejná zakázka č. 603,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
své usnesení č. 7  ze dne 28.6.2005. 
 
2. schvaluje 
1) zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu        
a stoky Bvc v ulici Nerudova, Olomouc „ archivní číslo 603. 
2) uzavření mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na provedení zadávacího řízení 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 604,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
své usnesení č. 7  ze dne 28.6.2005. 
 
2. schvaluje 
1 )zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Rozšíření vodovodního řadu v ulici U 
Stavu „ archivní číslo 601. 
2) uzavření mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na provedení zadávacího řízení 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 605,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1) zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „OLOMOUC - REKONSTRUKCE        
A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ - II. ČÁST- manažer stavby“ archivní číslo 605 dle 
upravené důvodové zprávy 
2) uzavření mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na provedení zadávacího řízení 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
 
 
10 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Pavelčákova 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 6, s Kuttlerem Jiřím dle důvodové zprávy bod 
1 a) 
2. Černá cesta 13, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Jergonovou Janou dle důvodové zprávy 
bod 1b)  
3. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 42, s Daňhelovou Marií dle důvodové 
zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Burianová Pavlína, Aleš, Černá cesta 14, Olomouc 
Oláhová Irena, Skupova 17, Olomouc 
Palucha Martin, Ilona, Černá cesta 16, Olomouc 
Mucková Karla, Dolní nám. 6, Olomouc 
Slaná Ludmila, Erenburgova 26, Olomouc 
Kovaříková Marie, Politických vězňů 4, Olomouc 
Pelíšek Evžen, Jarmila, Wolkerova 46, Olomouc 
Čoupek Pavel, Radmila, I.P.Pavlova 34, Olomouc 
Nantlová Zuzana, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Černá Jana, Ladislav, Černá cesta 9, Olomouc 
Koukal Jiří, Janka, Jiráskova 10C, Olomouc 
Weissová Dagmar, Radim, U Letiště 10, Olomouc 
Serbová Petra, Černá cesta 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci: 
Baláž Ladislav, P. Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Emil, Mária, P. Přichystala 70, Olomouc 
Divinová Eva, Radek, P. Přichystala 70, Olomouc 
Hauerová Lidia, P. Přichystala 70, Olomouc 
Danielová Renata, P. Přichystala 70, Olomouc 
Kohut Ondrej, P. Přichystala 70, Olomouc 
Horváthová Michaela, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 c) 
 
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Petr Štěpánek, Mariánská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
3. s poskytnutím náhradního bytu pro M. Danisovou a D. Ráce  
dle upravené  důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
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11 Bytové záležitosti -  přehled o po čtu p řidělených m ěstských 
bytů za rok 2005  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přehled o počtu přidělených městských bytů od 1.1.2005 do 31.12.2005 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bytu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4.2 
 
 
13 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 41, zahrada, o výměře cca 133 m2,                      
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 510/10, ostatní plocha, o výměře 36 m2, v k. ú. Nové Sady              
u Olomouce, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Valdenská 415/19, Olomouc, za kupní cenu ve výši 6.680,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/2 str. 1, 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002 č. 6, část 15 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 127 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 panu Ing. Miroslavu Chytilovi za kupní cenu 
ve výši 28.640,- Kč a schválit prodej pozemku parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 174 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Miroslavu 
Chytilovi za kupní cenu ve výši 37.584,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3 str. 3, 4 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 338/11, ostatní plocha, o výměře 162 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Miroslavu Chytilovi, za kupní cenu ve výši 
36.992,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3 str. 3, 4 
 
6. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 46, zahrada, o výměře cca 280 m2, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc a to JUDr. Marii Kodýtkové, Ing. Antonínu Toncrovi, Jánu Bachňákovi, Josefu 
Labonkovi, Kamilu Alexovi, Zdeňce Brosingerové a Marii Lehečkové podle platných pravidel 
pro manipulaci s nemovitým majetkem schválených radou města dne 19. 12. 2000 dle 
důvodové zprávy bod I/4 str. 4, 5 
 
7. schvaluje 
zřízení věcné břemeno práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. st. 1266, zastavěná 
plocha, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to ve prospěch jednotek č. 643/1, 643/2, 
643/3, 643/4, 643/5, 643/6, 643/7, 643/8, 643/9, 643/10, 643/11, 643/12, 643/13, 643/14, 
643/15, 643/16, 643/17, 643/18, 643/19, 643/20, 643/21, 643/22, 643/23, 643/101, 643/102 a 
643/103, vše v budově č. p. 643, ve prospěch pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha, a 
ve prospěch pozemku parc. č. 75/54, zahrada, jak je vyšrafováno na geometrickém plánu č. 
737-043/2004, ze dne 24. 3. 2005, zhotoveném společností GEOL spol. s r. o., 
odsouhlaseném katastrálním úřadem dne 31. 3. 2005, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5, 6 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 257/25 v domě č. p. 257 (Tř. Svornosti 14), se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 290/27280 na společných částech domu č. p. 257 a podílem o velikosti 
290/27280 k pozemku parc. č. st. 310, zast. pl., o výměře 1048 m2, vše v  k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, panu Petru  Psotovi, za kupní cenu celkem 100 570,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 67 470,- Kč, pozemek 20 300,- Kč a náklady 12 800,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II/1 str. 6, 7, 8 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Tř. Svornosti 14 ve věci odkoupení nebytové 
jednotky č. 257/25 v domě č. p. 257, Tř. Svornosti 14 dle důvodové zprávy bod II/1 str. 6, 7, 8 
 
10. nevyhovuje 
žádosti manželů Peřinových ve věci vrácení nájmu a schvaluje vrácení úroků z uhrazené 
kupní ceny  za období 29. 11. 2004 - 28.7 2005 ve výši 3.352,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II/1 str. 6, 7, 8 
 
11. nevyhovuje 
žádosti  paní Věry Příhodové  ve věci vrácení nájmu a schvaluje vrácení úroků z uhrazené 
kupní ceny  za období  2. 8. 2005 - 16. 11. 2005 ve výši 1.168,- Kč dle důvodové zprávy      
bod II/1 str. 6, 7, 8 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 usnesení č. 7, část 31 a schválit prodej nebytové jednotky 
č. 317/13 v domě č. p. 317, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/12582                    
na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše       
v  k. ú. Hejčín, obec Olomouc,  panu  Jiřímu  Maxovi, bytem Trnkova 24, Olomouc za kupní 
cenu ve výši  335 463,- Kč, z toho nebytová jednotka  322 816,- Kč, 9 672,- Kč, pozemek a    
2 975,- Kč náklady dle důvodové zprávy bod II/2 str. 8, 9, 10 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 usnesení č. 7, část 32 a schválit prodej nebytové jednotky 
č. 317/14 v domě č. p. 317, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 485/12582       
na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše       
v  k. ú. Hejčín, obec Olomouc, panu RNDr. Radko Dorazilovi, bytem Zikova 16, Olomouc     
za kupní cenu ve výši 279 176,- Kč, z toho nebytová jednotka 268 552,- Kč, 8 046,- Kč 
pozemek a 2 578,- Kč náklady dle důvodové zprávy bod II/2 str. 8, 9, 10 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 usnesení č. 7, část 33 a schválit prodej nebytové jednotky 
č. 317/15 v domě č. p. 317, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2332/12582                  
na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše       
v  k. ú. Hejčín, obec Olomouc, panu Marcelu Dufkovi, bytem Jílová 33, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 1 331 344,- Kč, z toho nebytová jednotka 1 289 680,- Kč, 38 689,-Kč pozemek 
a 2 975,- Kč náklady dle důvodové zprávy bod II/2 str. 8, 9, 10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení bod 9, část 47 ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu č.p. 18 (Dolní nám. 
48) s pozemkem parc. č. st. 441 zast. pl. o výměře 459 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a schválit prodej domu č.p. 18 (Dolní nám. 48) s pozemkem parc. č. st. 441 zast. 
pl. o výměře 459 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy          
a přílohy č. 1 důvodové zprávy bod II/3 str. 10, 11 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti jednatele společnosti ATE Company s. r. o. ve věci snížení kupní ceny o 50%          
za nebytovou jednotku č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č. 
st. 982, zast. pl. o výměře 254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II/4 str. 11 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti jednatele společnosti ATE Company s. r. o. ve věci snížení kupní ceny o 50%          
za nebytovou jednotku č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č. 
st. 982, zast. pl. o výměře  254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II/5 str. 11, 12 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
opakování dražby nebytové jednotky č. 754/9, v domě č. p. 754 (Nábřeží 9),                        
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na pozemku parc. č. st. 1041, zast. pl., v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,           
za vyvolávací cenu 220.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/6 str. 12, 13 
 
19. nevyhovuje 
žádosti Miloslavy a Jiřího Komzákových ve věci vrácení poměrné části nájemného u bj. č. 
757/1 v domě Dukelská 11 dle důvodové zprávy bod II/7 str. 13 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 569/2 v domě Skupova 5            
paní Bronislavě Tomešové do 30. 3. 2006 dle důvodové zprávy bod II/8 str. 13, 14 
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21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 119/21 v domě Černá cesta 47         
do 30. 3. 2006 paní Janě Váňové dle důvodové zprávy bod II/9 str. 14 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 590/10 v domě Stiborova 12              
do 30. 6. 2006 slečně Lucii Kumrové dle důvodové zprávy bod II/10 str. 14 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - C) dle důvodové zprávy bod III/1    
str. 15 
 
24. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod III/2 str. 15, 16 
 
25. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III/3 str. 16, 17 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny roku 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce 
a) s rozpočtovými změnami roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část 
B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
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15 Rozpočtové zm ěny roku 2006 -  revokace usnesení RMO ze dne 
10. 01. 2006 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 10. 01. 2006: 
a) bod č. 17 - Rozpočtové změny roku 2006 
b) bod č. 18 - Rozpočtové změny odboru investic (závazné ukazatele) 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle 
předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
16 ZOO Olomouc - splátkový kalendá ř 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým splátkovým kalendářem 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 6.2 
 
 
17 Objekt ob čanské vybavenosti Chomoutov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit dispoziční studii využití objektu občanské vybavenosti dle důvodové zprávy včetně 
návrhu dalšího postupu 
T: 7.2.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
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3. ukládá 
projednat se zřizovatelem soukromého SOU stavebního možnost využití prostor v objektu č. 
p. 23 pro potřeby KMČ, klubu důchodců a detašovaného pracoviště 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7 
 
 
18 Sportovn ě rekreační areál Lazce - Kouty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pořídit dokumentaci pro územní rozhodnutí dle varianty 1 a) navrhovaného postupu 
důvodové zprávy 
T: září 2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
projednat potřebné úpravy smluv o pronájmu a připravit vypovězení nájemních smluv na 
zahrádky dle důvodové zprávy 
T: září 2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
19 Korunní pevn ůstka a Botanická zahrada s Rozáriem -  návrh 

rehabilitace a využití území  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
pracovní skupinu pro návrh rehabilitace a využití území Korunní pevnůstky a Botanické 
zahrady s Rozáriem dle diskuse v RMO 
 
2. ukládá 
svolat jednání pracovní skupiny 
T: 7.2.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
zpracovat přehled dosud zpracovaných podkladů pro území Korunní pevnůstky a Botanické 
zahrady s Rozáriem 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
20 Hřišt ě Bezručovy sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Architektonickou studii dětského hřiště pro děti předškolního věku v Bezručových sadech    
dle upravené varianty A důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
pořídit navazující stupně projektové dokumentace hřiště DUR a DSP 
T: prosinec 2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
projednat s firmou V Invest případnou možnost finanční participace na realizaci dětského 
hřiště dle upravené varianty A důvodové zprávy 
T: 14.3.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
21 Program prevence kriminality - projekt č. 12 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na nezařazení projektu o.s. Nezávislá občanská poradna Olomouc s  názvem „Provoz 
sociálně výchovného komunitního centra Čavore pro neorganizované děti  a mládež“ do 
Programu prevence kriminality  - PARTNERTVÍ na rok 2006 
 
3. ukládá 
ihned informovat o.s. Nezávislá občanská poradna Olomouc o přijatém usnesení 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
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22 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
23 Návrh na poskytnutí ve řejnýc h finan čních podpor z rozpo čtu 

statutárního m ěsta Olomouce v oblasti bezbariérové úpravy 
objekt ů, které nejsou v majetku m ěsta a ve kterých jsou 
provozovány služby obyvatel ům města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 21.2.2006 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč formou příslušných rozpočtových změn 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrhy na poskytnutí veřejných finančních podpor nad 50 tis. Kč formou příslušných 
rozpočtových změn 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
schválenými RMO dne 22.3.2005 
T: 28.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
24 Centrální registr firem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
účast města na projektu a náklady pro město dle bodu 3 a 4 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
smlouvu o spolupráci a její přílohy - dle příloh č. 2, 3, 4, 5 důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
25 Partnerství pro rozvoj kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
26 Plán akcí 2006 - Chodníky 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přípravu akcí dle bodu A/ 2,4, 5, 6, 7, 10, 15 a C/20 předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit projektovou dokumentaci akce dle bodu A/ 2,4, 5, 6, 7, 10, 15 a C/20 předložené 
důvodové zprávy 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit do 30.6.2006 průběžnou zprávu o přípravě a realizaci akcí v roce 2006 dle 
důvodové zprávy 
T: červen 2006 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
zajistit realizaci akcí dle bodu B/16, 17 dle důvodové zprávy 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
27 Projekt ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
28 ISPA I, ISPA II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
stanovení odpovědnosti u projektů v rozsahu upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO analýzu podmínek ze strany EU u přidělených dotací ISPA I a ISPA II, včetně 
návrhu odpovědností za jejich dodržování 
T: 28.3.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
vedoucím projektových týmů informovat garanty o plnění podmínek ze strany EU u projektů v 
jejich kompetenci 
T: pololetn ě 
O: vedoucí projektových tým ů 
 
5. ustavuje 
garantem akce ISPA II Bc. Petříka a vedoucím projektového týmu ISPA II Ing. Dedeka 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18.1 
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29 Moravské divadlo -  hospoda ření s ve řejnými prost ředky, nákup 
hmotného a investi čního majetku v roce 2004  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat opatření navržená v části IV. bod B Protokolu č. 13/2005 
T: 14.3.2006 
O: ředitel Moravského divadla Olomouc 
 
3. ukládá 
upravit a doplnit Zřizovací listinu MDO podle části IV. bod A Protokolu č. 13/2005 
T: 14.3.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
provést následnou kontrolu splnění uložených opatření protokolem č. 13/2005 
T: červen 2006 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 19 
 
 
30 Kulturní akce - za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrhy akcí dle důvodové zprávy spolu s návrhme grantového řízení v oblasti 
kultury 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
31 Koncepce jednotek dobrovolných hasi čů, dotace na požární 

vozidlo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s poskytnutím příslibu na dofinancování dopravního automobilu DA 8 v rozsahu přílohy č. 2 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
žádost o poskytnutí účelové dotace na reprodukci požární techniky dle přílohy č. 2                
a aktualizovanou koncepci rozvoje činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů                  
na léta 2005 - 2007 
 
4. souhlasí 
se zařazením částky ve výši podílu SmOl na pořízení DA 8 pro Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů (dle přílohy č. 2) do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 21 
 
 
32 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla Okresního soudu v Olomouci v souladu s 
důvodovou zprávou ad A) 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Okresního soudu v Olomouci v souladu s 
důvodovou zprávou ad B) 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla klientů Volksbank a.s. v souladu s důvodovou 
zprávou ad C) 
 
5. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo SPZ 2M4 0850 v souladu s důvodovou 
zprávou ad D) 
 
6. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo SPZ OCM 37 - 09 v souladu s důvodovou 
zprávou ad E) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
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33 Smlouvy s obcemi na r. 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
 
4. ukládá 
předložit návrh obecného znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
34 Zahrani ční kontakty m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán zahraničních aktivit na rok 2006 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 26 
 
 
35 Povolení vjezdu do PZ, bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 1 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 2 
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4. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy, odst. 3 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 27 
 
 
36 Organiza ční záležitosti - dohoda s ÚZSVM  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podmínky a uzavření dohody podle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28 
 
 
37 Organiza ční záležitosti - SLMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši měsíčního základního platu pro rok 2006 a roční odměny tak, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28.1 
 
 
38 Organiza ční záležitosti -  dodatek č. 1 „Organiza čního řádu 

statutárního m ěsta Olomouc“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 „Organizačního řádu statutárního města Olomouc“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 25. 1. 2006. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.2 
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39 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravený návrh veřejné finanční podpory  v oblasti sportu 
 
2. schvaluje 
rozdělení veřejné finanční podpory do 50. 000 Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků              
z rozpočtu SmOl 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. doporu čuje 
ZMO schválit veřejnou finanční podporu nad 50.000 Kč dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh veřejné finanční podpory nad 50.000 Kč na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
6. ukládá 
zajistit smluvně vhodnou formu propagace finanční podpory SmOl u projektů přesahujících 
částku 50 tis. Kč 
T: 14.3.2006 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 29 
 
 
40 Denisova - Peka řská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit projektovou dokumentaci dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
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41 Zahrani ční služební cesta do Owensboro - duben 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast zástupců města na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
42 Jeremenkova ul. - p řednádražní prostor  IV. a V. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení stavebního omezení v přednádražním prostoru dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru a odboru vnějších vztahů a informací předkládat veškeré žádosti    
o pronájem a závazek města ve vztahu k pozemkům v přednádražním prostoru odboru 
investic k odsouhlasení 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
43 Matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením výjimky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele a oddělení matriky  
T: 7.2.2006 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 33 
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44 Různé - Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 34 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík             Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce             nám ěstek primátora 
 


