
 
USNESENÍ 

 

z 96. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9.5.2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9. 5. 2006 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 15, část 4 usnesení RMO ze dne 25. 4. 2006, týkající se povodní 2006 - uplatnění 
dotačních titulů 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1081 ostatní plocha o výměře 8 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Markétě Kabelíkové dle 
důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 553/1 ostatní plocha o výměře      
57 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Nikol Meiznerové 
dle důvodové zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře       
5 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci  společnosti MEMA 
EXPORT - IMPORT s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 3). 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1721/33 
o výměře 414,5 m2, části pozemku parc. č. 1721/34 o výměře 634,3 m2, části pozemku 
parc. č. 1721/35 o výměře 405,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem 
určenému zájemci společnosti ROLTERM, BVR spol. s  r. o. dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č.  1721/6 o 
výměře 1533,5 m2, části pozemku parc. č. 1721/16 o výměře 354,5 m2, části pozemku parc. 
č. 1721/17 o výměře 108,0 m2, části pozemku parc. č. 1721/22 o výměře 625,1 m2, části 
pozemku parc. č.  1721/35 o výměře 598,5 m2, celkem se jedná o výměru 3219,6 m2, vše v 
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti MOLPIR 
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GROUP CZ a. s. dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
6. zveřejnění směny části pozemku parc.č.536/1 ost. pl. o výměře 203 m2 v k.ú. Povel a 
parc.č.235/25 orná půda o výměře 1013 m2 v k.ú.Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc za část pozemků parc.č.235/24 a 235/27, orná půda o výměře 
1216 m2, v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod I. 7). 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 678/2 orná půda o výměře 1 198 m2, 
parc. č. 678/8 orná půda o výměře 3 087 m2, parc. č. 678/17 orná půda o výměře 3 188 m2 
a parc. č. 678/1 orná půda o výměře 138 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
předem určenému zájemci společnosti REFI DEVELOPMENT s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod I. 8). 
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti AAA AUTO a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 2). 
 
9. úplatný pronájem části konstrukce vstupu do podchodu na pozemku parc. č. 938/39 a 
části konstrukce vstupu do podchodu a podzemního parkoviště podchodu na pozemku parc. 
č. 921 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Slobodanu Ruskovi dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3). 
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/54 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje za 
podmínky, že bude respektována stávající vzrostlá alejová výsadba javorů a stavbou 
nedojde k zásahu do jejích kořenových systémů dle důvodové zprávy bod II. A) 4). 
 
11. dočasné užívání pozemku parc. č. 22/2  ostatní plocha o výměře 6997 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu Janu Stündlovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5). 
 
12. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes část 
pozemku parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
objektu č.p. 631 s pozemkem parc. č. st. 759 zast. pl. a pozemku parc. č. 711/3 zahrada, vše 
v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 6). 
 
13. zveřejnění záměru odprodeje objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 651 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc - HS V 
Křovinách (Jeremiášova) s podmínkou účelu využití - sportovní, tělovýchovné a kulturní 
aktivity dle důvodové zprávy bod II. B) 2. 
 
14. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu v rozsahu: přístup a 
užívání budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních 
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné 
zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
15. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu v rozsahu: přístup a 
užívání budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních 
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné 
zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy II. B) 3. 
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16. záměr vyjmutí objektu OPS Karafiátova bez čp./če., tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 
361/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, z nájmu, správy a 
provozování společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 6). 
 
17. odprodej nepotřebného nábytku ze Salmova paláce občanskému sdružení CpKP střední 
Morava za cenu 15.000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
 
18. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání objektu občanské vybavenosti č. p. 447 na pozemku parc. č. st. 536 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů 
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody a el. 
energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení objektu za účelem výroby a 
rozvodu tepelné energie ve smyslu z. č. 458/2000 Sb. pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
19. zřízení bezúplatného věcného břemene uložení a užívání inženýrských sítí na části 
pozemku parc. č. 500/3 orná půda v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany a části pozemku parc. 
č. 278/94 ost. pl. v k.ú. Hodolany (po změně katastrální hranice části pozemku parc.č. 610 
ost. pl. v k.ú. Bystrovany) ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod IV. 4). 
 
2. souhlasí 
1. s umístěním objektové předávací stanice v objektu Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 
13, č. p. 447 na pozemku parc. č. st. 536 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod IV. 2). 
 
2. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro objekt 
Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 13, č. p. 447 na pozemku parc. č. st. 536 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 827/1 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 4). 
 
2. společnosti Technoprojekt, a. s. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ostatní 
plocha o výměře 350 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 1). 
 
4. bere na v ědomí 
1. seznam vybraných tepelných zdrojů k případnému odprodeji třetí osobě dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1). 
 
2. informaci o přijatých žádostech o odprodej objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem 
parc. č. st. 1153/1 zast. pl. o výměře 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4). 
 
3. informaci o přijatých žádostech o odprodej objektu čp. 982 PS Kosmonautů (Nezvalova) s 
pozemkem parc. č. st. 1142 zast. pl. o výměře 382 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
4. zprávu o průběhu akce „VYČIŠTĚNÍ ZATRUBNĚNÝCH ÚSEKŮ NEMILANKY“ dle 
důvodové zprávy bod IV. 3). 
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5. ukládá 
odboru dopravy v rámci územního řízení uplatnit stanovisko KMČ a statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy I. 8). 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
6. žádá 
předložení investičního záměru před vydáním územního rozhodnutí dle důvodové zprávy 
bod III. 6). 
 
7. revokuje 
1. část svého usnesení ze dne 11. 4. 2006, bod programu 2, bod II. B) 1) ve věci souhlasu s 
umístěním objektové předávací stanice v objektu Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 13, 
na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Povel, obec Olomouc, souhlasu s uzavřením Smlouvy o 
umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o 
smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro objekt Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 
13, na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Povel, obec Olomouc a schválení zřízení věcného 
břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu přístupu a užívání objektu 
občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Povel, obec Olomouc za účelem 
zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje, vnitřních teplovodních přívodů a rozvodů včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody a el. energie a 
připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení objektu za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 
2). 
 
2. usnesení RMO ze 7. 2. 2006, bod programu 8, bod III. 15) ve věci schválení zřízení 
bezúplatného věcného břemene uložení a užívání inženýrských sítí na části pozemku parc.č. 
500/37 orná půda (dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 500/45) v k.ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany a části pozemku parc.č. 278/94 ost.pl. v k.ú. Hodolany (po změně katastrální 
hranice části pozemku parc.č. 610 ost.pl. v k.ú. Bystrovany) ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej objektu čp. 458 s pozemkem parc. č. st. 595 zast. pl. a nádvoří o výměře            
1 746 m2 a objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 596 zast. pl. a nádvoří o 
výměře 25 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc - PS Mišáka společnosti MEKOS GROUP, 
s. r. o. za kupní cenu ve výši 1.600.000,- Kč + náklady na zpracování informačního 
memoranda (pasportu) ve výši 29 750,- Kč za podmínky odstranění stavby komínu dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
2. bezúplatný převod pozemků p. č. 787/18 o výměře 118 m2, p. č.787/46 o výměře         
4050 m2, p. č. 787/60 o výměře 340 m2, vše orná půda v k. ú. Černovír z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 2). 
 
3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 325 a parc. č. 327/64 v k.ú. Holice u Olomouce a 
zatrubněné části Hamerského náhonu ve vlastnictví státního podniku v likvidaci 
CUKROVARY Olomouc do majetku SmOl, dle důvodové zprávy bod III. 3). 
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4. úplatný převod ideálního podílu 358/11851pozemku parc. č. st. 498 zast. pl. a nádvoří o 
výměře 278 m2 a ideálního podílu 358/11851 pozemku parc. č. st. 499/2 zast. pl. a nádvoří o 
výměře 9 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR-
Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši           
37 639,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
5. bezúplatný převod jiné stavby bez čp. (centrální kotelna) na pozemku parc. č. st. 
1351/1zast. pl. o výměře 282 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Správy 
vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 5). 
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 121/5 ost. pl. o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti AGM PETROL s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 6). 
 
7. výkup pozemku parc. č. 1092/10 ost. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z 
vlastnictví pana Karla Tihelky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 39 840,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7). 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 156 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům Vlastimilu a Haně Pavlíkovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2,           
tj. 15 600,- Kč + náklady 5 117,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8). 
 
9. odprodej pozemku parc. č. 321/6 trvalý travní porost o výměře 45 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu MVDr. Radovanu Šindelářovi za kupní cenu ve výši 19 750,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 9). 
 
10. odprodej pozemku parc. č. 1137/12 ost. pl. o výměře 177 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. za kupní cenu ve výši 67 150,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 10). 
 
11. prodej pozemku parc. č. 500/2 o výměře 1771 m2, části pozemku parc. č. 500/3 o 
výměře 4177 m2, části pozemku parc.č. 500/4 o výměře 3772 m2, části pozemku parc. č. 
500/5 o výměře 2153 m2, části pozemku parc. č. 500/6 o výměře 4119 m2, části pozemku 
parc. č. 500/7 o výměře 227 m2, části pozemku parc. č. 500/8 o výměře 343 m2 a části 
pozemku parc.č. 500/37 o výměře 4349 m2, vše orná půda v k.ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany  společnosti Timken Česká republika s. r. o. za kupní cenu ve výši 13.592.150,- 
Kč za podmínky zřízení předkupního práva na předmětné pozemky ve prospěch statutárního 
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že Timken Česká republika s. r. o. je 
povinna pro případ jakéhokoli zcizení předmětných pozemků či jejich částí nabídnout je ke 
koupi na prvém místě statutárnímu městu Olomouc za cenu odpovídající částce 650,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou subjektu na straně  kupujícího pozemků parc. č. st. 180/35 zast. pl. o 
výměře 883 m2, parc. č. st. 180/36 zast. pl. o výměře 929 m2, parc. č. 841/38 ost. pl. o 
výměře 1 162 m2, parc. č. 841/135 ost. pl. o výměře 442 m2 a parc. č. 1086/15 ost. pl. o 
výměře 1 141 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ze společnosti SKANSKA DS a. s. na 
společnost MORELLO s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti REFI DEVELOPMENT s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 678/2 orná 
půda o výměře 1 198 m2, parc. č. 678/8 orná půda o výměře 3 087 m2, parc. č. 678/17 orná 
půda o výměře 3 188 m2 a parc. č. 678/1 orná půda o výměře 138 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 8). 
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2. žádosti společnosti KINEZ, s. r. o., pana Ing. Josefa Sorbiho, pana Ladislava Čecháka a 
společnosti Olomoucká investorská s. r. o. o odprodej objektu čp. 458 s pozemkem parc. č. 
st. 595 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 746 m2 a objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem 
parc. č. st. 596 zast. pl. a nádvoří o výměře 25 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc - PS 
Mišáka dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
3. žádosti společnosti KINEZ, s.r.o., manželů Josefa a Vladimíry Skopalových, společnosti 
MEKOS GROUP, s.r.o., Ladislava Čecháka, občanského sdružení Slovo života Olomouc, 
společnosti Olomoucká investorská s.r.o a společnosti BELLS, s.r.o. o odprodej objektu bez 
čp./če.,  tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 361/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 6). 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 24 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č. 500/2 o výměře 1771 m2, části pozemku parc. č. 500/3 o výměře 4026 m2, 
části pozemku parc.č. 500/4 o výměře 3772 m2, části pozemku parc. č. 500/5 o výměře   
2153 m2, části pozemku parc. č. 500/6 o výměře 4119 m2, části pozemku parc. č. 500/7 o 
výměře 227 m2, části pozemku parc. č. 500/8 o výměře 343 m2 a části pozemku parc.č. 
500/37 o výměře 4536 m2, vše orná půda v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany (dle GP nově 
vzniklé pozemky parc. č. 500/2 o výměře 20760 m2 a parc. č. 500/45 o výměře 187 m2) 
společnosti Timken Česká republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 13,615.550,- Kč za 
podmínky zřízení předkupního práva na předmětné pozemky ve prospěch statutárního 
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že Timken Česká republika s. r. o. je 
povinna pro případ jakéhokoli zcizení předmětných pozemků či jejich částí nabídnout je ke 
koupi na prvém místě statutárnímu městu Olomouc za cenu odpovídající částce 650,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 23 ve věci výše kupní ceny 
při odprodeji pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc a schválit kupní cenu ve výši 36 165,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka  607, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 607 ve složení dle 
upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Veřejná zakázka  617, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 617 ve složení dle 
upravené důvodové zprávy. 
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2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 621, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Olomouc, Chválkovice - dopravní 
automobil“ archivní číslo 621 pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
 
3. pověřuje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.2 
 
 
6 Veřejná zakázka 609, zrušení Z Ř 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s 68 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Pojištění statutárního města Olomouce“ archivní číslo 609. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
7 Veřejná zakázka  č. 601, hodnotící komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
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8 Veřejná zakázka  č. 602, hodnotící komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků dle upravené důvodové zprávy  
 

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
  
  
9 Veřejná zakázka  č. 603, hodnotící komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 605, změna komise pro výb ěr zájemc ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. dopl ňuje 
usnesení z RMO 25.4.2006 takto: 
- RMO schvaluje upravené složení komise pro výběr zájemců dle důvodové zprávy 
- RMO pověřuje tuto komisi provést i hodnocení kvalifikace zájemců dle § 39 zákona            
o veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
11 Veřejná zakázka  č. 604, hodnotící komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.9 
 
 
12 Veřejná zakázka  č. 605, užší výb ěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. zájemce, který nesplnil kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
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2. schvaluje 
 v souladu s § 40 zákona 40/2004 Sb. 
- vylosované zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky  dle DZ 
- odmítnutí zájemců, kteří nebyli vylosování k podání nabídky dle DZ 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.10 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 618 - dopln ění oznámení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
doplnění oznámení o zadávacím řízení arch. č. 618 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.11 
 
 
14 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 50, se Sušarskou Alžbětou dle důvodové 
zprávy bod 1a) 
2. Wolkerova 46, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, s Theimerovou Lucií dle důvodové zprávy 
bod 1 b) 
3. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10, s Chmelovou Helenou dle důvodové 
zprávy bod 1 c) 
 4. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1, s Démarovou Ivankou dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 24, s Ostřížkovou  Ivanou dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
6. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 29 s Maškem Vlastimilem a Janou dle důvodové 
zprávy bod 1 f) 
7. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 se Šrajtem Jiřím dle důvodové zprávy bod 1 g) 
8. Skupova 3, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 22 s Poláchovou Petrou dle důvodové zprávy bod 
2 a) 
9. I.P.Pavlova 32, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s Jedličkou Vladimírem dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
10. Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10 s MUDr.Králem Milanem dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
11. Sokolská 25, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 s Bednářovou Radkou dle důvodové zprávy 
bod 3)  
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
       
a) 2 roky s nájemci: 
Hynek Jiří, Riegrova 5, Olomouc 
Faksová Petra, Pavel, Topolová 2, Olomouc 
Kadaníková Ivana, Kamil, Rumunská 11, Olomouc 
Šebesta Petr, Rumunská 11, Olomouc 
Starosta Martin, Pavlína, Sladkovského 1B, Olomouc 
Mokroš Michal, Kateřina, Sladkovského 1A, Olomouc 
Švábeníková Radka, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
       
b) 1 rok s nájemci: 
Planičková Jiřina, Rooseveltova 107, Olomouc 
Balážová Marta, Josef, Zikova 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b) 
 
2. s rozšířením nájemní smlouvy z důvodu prodeje do osobního vlastnictví: 
Ing. Musialek Libor, Rožňavská 8, Olomouc o manželku Musialkovou Hanu 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s přidělením bytů mimo pořadí: 
a) pro účely Moravského divadla v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod 6 a 
 
4. s prodloužením nájemních  smluv po předchozí výměně bytu: 
Miroslava Žemličková, Rožňavská 14, Olomouc 
Miloslava Ritterová, I.P.Pavlova 32, Olomouc 
Ivan Gábor a Nataša, Riegrova 24, Olomouc 
Mgr. Romana Kubíková, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)    
 
5. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Jitka Kopečková, Trnkova 33, Olomouc 
Elena Gazdíková,  Polit.vězňů 2, Olomouc 
Ing. Václav Tomášek , Polská 57, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8)      
 
6. s uzavřením nových  nájemních  smluv z důvodu přechodu nájmu: 
Martin Balut a Jana, Synkova 8, Olomouc   
Lucie Pallósová, Synkova 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9)    
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
15 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 655 m2, v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, předem určenému zájemci společnosti AKTIVA 
REAL, s. r. o., Sokolská č. p. 544/36, Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění změny nájemní smlouvy na pozemek parc. č. st. 119, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 476 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na Agenturu 
Rubico, s. r. o., Dubčany 9, 783 22 okres Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod I/2 
str. 2 
 
4. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje pozemku parc.č. 75/54, zahrada,  o výměře   246 m2,  v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod  I/3 str. 2, 3, 4 
 
5. ukládá 
odboru prodeje domů nechat vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku parc. č. 
75/54, k. ú. Olomouc - město, na devět parkovacích stání a prodat jednotlivá stání vybraným 
zájemcům, a to jednou smlouvou, kterou by se současně prodal těmto devíti zájemcům do 
podílového spoluvlastnictví zbytek pozemku parc. č. 75/54 a současně přes něj zřídilo věcné 
břemeno chůze a jízdy ve prospěch Palackého 8, přitom jedno z těchto míst přidělit 
Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s., za cenu dle znaleckého posudku, jedno místo 
vyčlenit pro pana Miroslava Nováka za cenu dle znaleckého posudku a zbylých sedm stání 
bude rozhodnuto obálkovou metodou na základě ocenění každého stání znaleckým 
posudkem, se současným zřízením věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch domu 
Palackého 8 s pozemkem dle upravené důvodové zprávy bod I/3 B  str. 2,3,4  
T: 18.7.2006 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 615/23 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2838/18316 na společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2838/18316 na pozemku parc. č. st. 378/2, zast. pl., o výměře  684 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc  Aloisovi Hamplovi za kupní cenu ve výši              
1 336 728,  z toho  nebytová jednotka 746 111,-Kč, pozemek 581 516,-Kč, náklady 9 101,-Kč 
dle upravené důvodové zprávy bod II/1 str. 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 615/22 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2057/18316 na společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2057/18316 na pozemku parc. č. st. 378/2, zast. pl., o výměře  684 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu Aloisovi Hamplovi  za kupní cenu ve výši  
973 616,-Kč, z toho nebytová jednotka 540 788,-Kč, pozemek 421 486,-Kč a náklady          
11 342,-Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/2 str. 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 746/102 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  1872/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  1872/21732 na pozemku parc. č. st.  1040,  zast. pl., o 
výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti  SPORTING s.r.o. 
Družební 32, Olomouc za kupní cenu  2 200 000,-Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/3 
str. 5, 6 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 746/103 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  644/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  644/21732 na pozemku parc. č. st. 1040,  zast. pl., o výměře 614 m2, 
vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc  Jiřímu Novákovi za kupní cenu  741 486,- Kč dle 
upravené důvodové zprávy bod II/4 str. 6, 7 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 746/101 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 804/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  804/21732 na pozemku parc. č. st.  1040,  zast. pl., o výměře 614 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Jiljímu  Sedláčkovi za kupní cenu ve výši          
197 309,-Kč, z toho nebytová jednotka 148 028,-Kč, pozemek 38 071,-Kč, náklady 11 210,-
Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/5 str. 7  
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005 bod 8, část 39 ve věci prodeje bytových jednotek č. 
643/24, č. 643/25, č. 643/26  v domě č.p. 643 ( Palackého 8) a schválit nové kupující a nové 
kupní ceny u bytových jednotek č. 643/24, č. 643/25, č. 643/26  v domě č.p. 643 ( Palackého 
8) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy  bod II/6 str. 7,8  
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/74 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a  se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl, o výměře 502 m2 vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Martinu a Janě Adamským, za kupní cenu ve výši 84.819,- 
Kč, z toho za jednotku 82.201,- Kč, za pozemek 671,- Kč, náklady 1.947,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/1 str.8,9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 574/19 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574, 
575, vše v k. ú.  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Milanu a Petře 
Pospíšilovým , za kupní cenu celkem 99.316,- Kč, z toho za jednotku 98.006,- Kč, za 
pozemek 0,- Kč, náklady 1.310,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2 str.9,10  
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 298/16 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 521/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 521/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., o výměře 303 m2, vše v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc, Marii Martinkové, za kupní cenu ve výši 77.022,- Kč, z toho za 
jednotku 74.519,- Kč, za pozemek 725,- Kč, náklady 1.778,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/3 str. 10,11 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 339/15 v domě č. p. 339 (Polívkova 5) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 183/5990 na společných částech domu č. p. 339 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 183/5990 na pozemku parc. č. st. 431, zast. pl., o výměře 846 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, Janu Lužnému, za kupní cenu ve výši 73.704,- Kč, z toho za jednotku 
70.420,- Kč, za pozemek 3.284,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str. 11,12  
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16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 141/4 v domě č. p. 141 (Tř. Míru 8) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 728/5401 na společných částech domu č. p. 141 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 728/5401 na pozemku parc. č. st. 174, zast. pl, o výměře 302 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, Miluši Krejčiříkové, za kupní cenu ve výši 131.261,- Kč, z toho za 
jednotku 122.811,- Kč, za pozemek 4.152,- Kč, náklady  4.298,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/5 str.12,13  
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 438/7 v domě č. p. 437, 438, 439, 440 (Českobratrská 10 a 
Myslbekova 1, 3, 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 355/9612 na společných částech 
domu č. p. 437, 438, 439, 440  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  355/9612 na 
pozemku parc. č. st. 422, 421, 420, 419, zast. pl., o výměře 186 m2, 178 m2, 158 m2,       
158 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Aloisii Snášelové, za kupní 
cenu celkem 91.572,- Kč, z toho za jednotku 86.663,- Kč, za pozemek 3.014,- Kč a náklady 
1.895,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6 str.13  
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, zast. pl., o výměře 237 m2, 
235 m2, 314 m2, 235 m2, 235 m2, 235 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, Xenii Janouškové, za kupní cenu ve výši 179.970,- Kč, z toho za jednotku 
176.423,- Kč, za pozemek 1.290,- Kč, náklady 2.257,- Kč dle důvodové zprávy bod III/7 str. 
14   
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/68 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl, o výměře 502 m2 vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Haně Rensové, za kupní cenu ve výši 90.153,- Kč, z toho 
za jednotku 87.535,- Kč, pozemek 671,- Kč a náklady 1.947,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/8 str. 14,15  
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  pana Ondřeje Sokola ve věci přidělení půdy na půdní vestavbu v domě Palackého 8 
dle důvodové zprávy bod IV/1 str. 15,16  
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 451 (Wellnerova 8) a 
pozemku parc. č. st. 556, zast. pl., o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
tak, že statutární město Olomouc bude vlastníkem bytové jednotky č. 451/4 s podílem o 
velikosti 889/7403 na společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 889/7491 na pozemku parc. č. st. 556, zast. pl., o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV/2 str.16 ,17 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 451/4 v domě č. p. 451 (Wellnerova 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 889/7403 na společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 889/7491 na pozemku parc. č. st. 556, zast. pl. o výměře 341 m2, vše v   
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, slečně Janě Pavlíkové, dle varianty B) upravené důvodové 
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zprávy 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana  Václava Honzíka ve věci změny kupní smlouvy u bytové jednotky č. 624/6       
v domě Rožňavská 4 dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 18,19  
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) -G) dle důvodové zprávy bod IV/5 str. 
19,20,21  
 
25. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/6 str. 21 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti o prominutí zaplacení II. části kupní ceny za jednotku č. 3 v domě Dvořákova 30, 
Olomouc, ve výši 54.607,- Kč dle důvodové zprávy bod IV/7A) str. 21,22 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení doby splatnosti II. části kupní ceny za jednotku č. 3 v domě Dvořákova 30, 
Olomouc, ve výši 54.607,- Kč do 31. 12. 2006 dle upravené důvodové zprávy bod IV/ 7 B) 
str. 21,22. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odklad zaplacení kupní ceny ve výši 146 118,-Kč  za bytovou jednotku č. 623/5 v domě č. p. 
623 ( Rožňavská 2), v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Leovi Prokopovi , a 
to do 30. 6. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod 1. str. 1. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odklad zaplacení kupní ceny ve výši  93 510,-Kč  a uzavření dodatku ke kupní smlouvě  za 
bytovou jednotku č. 625/16 v domě č. p. 625,626  ( Rožňavská 1, 3), v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní Jaroslavě Palmové , a to do 30. 6. 2006 dle dodatku 
důvodové zprávy  bod 2 str. 1. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odklad zaplacení kupní ceny ve výši   164 110,-Kč  za bytovou jednotku č. 632/9 v domě č. p. 
625,626  ( Zikova 7), v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Dagmar Stryjové , a 
to do 30. 6. 2006 dle dodatku důvodové zprávy  bod 3 str. 1, 2.  
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odklad zaplacení kupní ceny ve výši   132 530,-Kč  za bytovou jednotku č. 960/13 v domě č. 
p. 959, 960,961 Jeremenkova 30, 32, Masarykova 61), v k.ú. Hodolany , obec Olomouc paní 
Olze Smékalové  , a to do 30. 6. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod 4 str. 2. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Berkyho ve věci odkoupení domu č. p. 40 ( Náves Svobody 37) s pozemkem 
parc.č. st. 15, zast.pl. o výměře 1 662 m2, a pozemku parc. č. 16, zahrada o výměře 672 m2, 
vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
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16 Rozpočtové zm ěny roku 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
vykrytí částky 400.000,- Kč z rezervy k dispozici dle upravené důvodové částky 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
17 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.1 
 
 
18 Povodn ě 2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
 
 
 
 



 16

2. ukládá 
předložit RMO žádosti o státní dotace na krytí nákladů spojených s povodněmi v oblastech 
dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odboru školství 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru životního prost ředí 
ředitel Správy les ů města Olomouce 

 
3. ukládá 
předložit RMO sumář krytí povodňových škod prostřednictvím pojištění majetku města 
T: 18.7.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
19 Dodatek k po řízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na nejbližší zasedání ZMO návrh na pořízení změny č. XVI/2 ÚPnSÚ Olomouc v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č. XVI/2 ÚPnSÚ Olomouc v k.ú. Neředín v rozsahu dle důvodové zprávy 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
20 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO upravený text vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
za účelem provozování předzahrádek mimo turistickou sezónu 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
dopracovat návrh na úpravu provozní doby předzahrádek dle důvodové zprávy v kontextu 
diskuse v RMO a předložit jej ekonomickému odboru 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
21 Marketingový plán cestovního ruchu - pr ůběžné pln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat okruhy možné spolupráce při propagaci Arcidiecézního muzea 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
22 Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
konkrétní znění informace města o záměru na pronájem s následným odprodejem pozemků 
v lokalitě Pražská -východ - I. etapa dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Pokyny pro zájemce o pronájem s následným odprodejem pozemků v lokalitě Pražská - 
východ - I. etapa dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
majetkoprávnímu odboru zveřejnit záměr na pronájem s následným odprodejem pozemků v 
lokalitě Pražská - východ - I. etapa dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje informovat o záměru města pronajmout a následně odprodat 
pozemky v lokalitě Pražská - východ - I. etapa developery, kteří projevili v minulosti o lokalitu 
zájem, dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 945/3 orná půda 
a parc. č. 945/4 orná půda, vše k. ú. Řepčín, obec Olomouc se společností Šlolagro s.r.o., na 
části pozemku parc. č. 401/1 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s Josefem Vankem, 
Jiřím Bubeníkem, Dobromilou Hándlovou, Janem Absatzem, Josefem Vyroubalem, 
Ladislavem Šmídou, Helenou Kovalčíkovou a MUDr. Martou Hajznerovou a na části 
pozemku parc. č. 401/18 ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s Josefem Vankem a Jiřím a 
Hanou Bubeníkovými dle důvodové zprávy. 
T: 12.9.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
23 Bezbariérová Olomouc - zám ěr roku 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr Bezbariérové Olomouce na rok 2007 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
 
3. schvaluje 
zpracování projektové dokumentace na trasu F a H dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru investic uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace na trasu F a H dle 
bodu 3) důvodové zprávy  
T: 27.6.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
24 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12.1 
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25 Bezbariérová Olomouc - zám ěr roku 2007 - vlastní zdroje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nárokování potřebné částky v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2007 dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
nárokovat potřebnou částku v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2007 dle důvodové 
zprávy 
T: říjen 2007 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
4. schvaluje 
prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů potřebných na realizaci bezbariérových úprav 
v roce 2007 dle důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje 
na nejbližším zasedání ZMO schválit prohlášení, týkající se zajištění vlastních zdrojů 
potřebných na realizaci bezbariérových úprav v roce 2007 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 13.1 
 
 
26 Honitba Slavonín - Nový Dv ůr ( nařízení ) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
nařízení zákazu vstupu do částí honitby Slavonín - Nový Dvůr 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat nařízení zákazu vstupu do částí honitby Slavonín - Nový Dvůr 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
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27 Řešení problematiky elektroodpadu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat smlouvy 
T: 23.5.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
vedoucímu OŽP zajistit odeslání smluv v termínu do 31.5.2006 
T: 6.6.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
28 Oprava komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provedení opravy komunikace dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zajistit opravu komunikace dle důvodové zprávy 
T: 27.6.2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
29 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 2M2 5423 na Žerotínově náměstí v 
souladu s důvodovou zprávou ad A) 
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3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo klientů advokátní kanceláře v době : Po - Pá, 
7:00-18:00 hod. v souladu s důvodovou zprávou ad B) 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 2M5 4392 v ul. Polívkova v souladu s 
důvodovou zprávou ad C) 
 
5. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 1M8 0784 v ul. U Kovárny v souladu s 
důvodovou zprávou ad D) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
30 Žádost Sportovní aktivity mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhovění žádosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
31 Cyklobusy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
zavedení provozu cyklobusu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zavedení cyklobusu dle varianty 2 
 
4. ukládá 
zástupcům RMO v představenstvu DPMO, a.s. navrhnout realizaci investičního záměru z 
vlastních zdrojů DPMO, a.s. 
T: 6.6.2006 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
32 Dovybavení hasi čů a evakuačního st řediska  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
vykrytí částky 2.100.000,- Kč z rezervy SmOl dle aktualizované specifikace v důvodové 
zprávě 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 20 
 
 
33 Ceny m ěsta - p ředání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
34 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

živnostenském a odboru agendy řidi čů a motorových vozidel 
Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru živnostenském a odboru agendy řidičů a motorových vozidel 
MmOl dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 5. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 24 
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35 Regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
36 Realizace výstup ů z energetických audit ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
37 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 29 
 
 
38 Povolení vjezdu do PZ, bezplatná parkovací karta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení bezplatného povolení vjezdu do PZ dle odstavce 1) důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
vydání bezplatné parkovací karty dle odstavce 2) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 30 
 
 
39 Akciové spole čnosti s ú častí m ěsta - DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na odvolání a jmenování členů statutárních 
orgánů DPMO, a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 31 
 
 
40 Správa les ů města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatečné finanční vypořádání příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce za rok 
2005 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
příspěvkové organizaci Správa lesů města Olomouce provést dodatečné finanční vypořádání 
roku 2005 dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2006 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
41 Dodatek č. 13 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 13 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 13 dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu:33 
 
 
42 Příspěvky - nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků v oblasti nespecifikované akce dle upravené důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
změny na základě žádostí příjemců veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města 
T: 23.5.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 34 
 
 
 

 

 

 

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


