
 
USNESENÍ 

 

z 98. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6. 6. 2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 6. 6. 2006 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A)  důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- vypustit ze sledování bod 13, část 3 usnesení ZMO z 19.5.2006, týkající se dodatku k 
pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ, dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olom ouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 - 2008 dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vzít na vědomí 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb 
v Olomouci na období let 2007 - 2008 
 
4. ukládá 
na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 20. 6. 2006 předložit k projednání a vzít na 
vědomí 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 - 2008 
T: 27.6.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1201/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Miloslavě Mikšíkové dle 
důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 475/2 ostatní plocha o výměře 37 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti 
Auto Zbožínek s. r. o. za účelem umístění zpevněné plochy pro prezentaci vozidel a umístění 
primárního označení provozovny za podmínky, že v případě realizace budoucích úprav ul. 
Rooseveltovy včetně případné výstavby nového tramvajového tělesa bude nájemní smlouva 
vypovězena bez nároku na náhradu nájemcem vložených finančních prostředků dle 
důvodové zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 856 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ladislavu Kolářovi dle důvodové zprávy bod 
I. 3).  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 2122 ost. pl.    
o výměře 783 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc obecně dle důvodové zprávy bod I. 4). 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru Litovelská č. o. 1, č.p. 111                
na pozemku parc. č. st. 138/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 401,44 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc (kino Lípa) dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
6. zveřejnění bezúplatného převodu objektu TESCO - stavba na pozemku parc. č. 346/4 ost. 
pl v k. ú. Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Drahomíru Tobiášovi   
s tím, že na vlastní náklady stavbu demontuje a odveze nejpozději do 31. 12. 2006 dle 
důvodové zprávy bod I. 7). 
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 208 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu Vladimíru Hlavičkovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1). 
 
8. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 351 o výměře 214 m2 a parc. č. 352 o výměře 
210 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Martinu Doležalovi                 
za podmínek:  
- nad kanalizací a v jejím ochranném pásmu nebudou vysazovány stromy, umísťovány 
stavby a oplocení bez možnosti demontáže 
- ke kanalizaci bude zajištěn přístup pro zajišťování její údržby dle důvodové zprávy bod II. 
A) 2). 
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 48 ost. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc manželům Dušanu a Aleně Lengyelovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3). 
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 385 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti AHOLD Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 4). 
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 385 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc podniku Česká pošta, s. p. dle důvodové zprávy bod II. A) 4). 
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12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1081 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec paní Markétě Kabelíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 5). 
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1416/6 ostatní plocha o výměře 324 m2, části 
pozemku parc. č. 1841/26 trvalý travní porost o výměře 158 m2, parc. č. 1024/12 orná půda 
o výměře 986 m2 a parc. č. 1024/13 orná půda o výměře 782 m2 vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 6). 
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc společnosti MEMA EXPORT - IMPORT s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 9). 
 
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1000/31 (podíl 7/8) orná půda o výměře 9797 m2       
v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r. o. za podmínky, že 
nájemní smlouva bude uzavřena až po kolaudaci veřejně prospěšné stavby K110 - Stavba 
splaškové kanalizace v místní části Nedvězí dle důvodové zprávy bod II. A) 15). 
 
16. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování 
trafostanice v objektu bez čp./če., tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 1153/1 zast. pl.             
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
17. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění tepelné přípojky jako 
rozvodného zařízení ve smyslu § 76 odst. 7) z. č. 458/2000 Sb. za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy           
bod II. B) 1). 
 
18. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 132,52 m2 nacházejícího se v 1. NP      
v objektu Pavelčákova č. o. 21, Olomouc (dříve galerie) společnosti SAFFRON AGRO s. r. o. 
při nájemném ve výši 2 051,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 2).  
 
19. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 149,02 m2 v 1. NP (střední část)           
v  objektu MŠ Jílová 41, Olomouc Sportovnímu klubu SHINBUKAN Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 3). 
 
20. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 308,07 m2 v 2. NP v  objektu MŠ Jílová 
41, Olomouc sdružení Klub maminek a dětí na sídlišti na dobu určitou 10 let, tj. od 1. 5. 2006 
do 30. 4. 2016 za podmínky realizace projektu dle důvodové zprávy bod II. B) 4). 
 
21. výpůjčku části pozemku parc. č. 1064 sportoviště a rekreační plocha o výměře 1233 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení Klub maminek a dětí na sídlišti dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4). 
 
22. zařazení částky 721.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy bod 
II. B) 9). 
 
23. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení a provozování optického 
kabelu pro provoz kamerového systému ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 14). 
 
24. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení a provozování optického 
kabelu ve prospěch společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. dle důvodové zprávy      
bod III. 14). 
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25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění rozbočného rozvaděče 
veřejného osvětlení ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy         
bod III. 14). 
 
26. zařazení částky 68. 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2006 dle důvodové 
zprávy bod IV. 3). 
 
27.zařazení částky 154. 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2006 dle 
důvodové zprávy bod IV. 4). 
 
2. souhlasí 
1. se zrušením nájemného v části nebytových prostor Dolní náměstí 7, Olomouc v 1. PP       
o velikosti 104 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 6). 
 
2. s drobnými stavebními úpravami do výše 100.000,- Kč a s odepisováním investované 
částky v účetnictví nájemce s tím, že se nejedná o zhodnocení věci NP tř. Svobody 21, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
 
3. se stavebními úpravami nákladem nájemce do výše 1.509.893,-Kč bez DPH (19%) a       
po dokončení prací a odsouhlasení pronajímatelem souhlasit s odpočtem investované částky 
do zhodnocení věci z nájemného v NP Masarykova 3, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 
B) 8). 
 
4. s odpuštěním nájemného za rok 2006 ve výši 464,- Kč za užívání části pozemku parc. č. 
109/4, zahrada, o výměře 116 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
 
5. se změnou sazby nájemného na 5,-Kč/m2/rok za užívání části pozemku parc. č. 109/4, 
zahrada, o výměře 116 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
 
6. s instalací rozvodu a umístěním antény pro připojení internetu na střeše domu Balbínova 
č.o. 3, 5, 7 a 9, Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Auto Zbožínek s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 475/2 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 za účelem umístění sloupů pro označení provozovny a části pozemku 
parc. č. 352/2 ostatní plocha o výměře 44 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 2). 
 
2. manželů Aleny a Aloise Veselých o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 350/19 
ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 
8). 
 
3. společnosti ARES CZ s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 608/6 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10). 
 
4. manželů Jaromíra a Anny Horilových o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 8 zahrada o výměře 8 322 m2, parc. č. 
128 ost. pl. o výměře 1 253 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 468 ost. pl.         
o výměře 1 257 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 9/7 zahrada 
ve vlastnictví manželů Jaromíra a Anny Horilových dle důvodové zprávy bod II. A) 11). 
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5. paní Renaty Grmolenské o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu, jízdy a uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 978/1 
zahrada o výměře 1 164 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 
978/5 a parc. č. 978/6, vše zahrada v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
Renaty Grmolenské dle důvodové zprávy bod II. A) 12). 
 
6. pana Pavla Děreše o úplatný pronájem pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře       
2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3). 
 
7. manželů Marcely a Jaroslava Halenkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
625/2 ost. pl. o výměře 149 m2 a pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, vše      
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5). 
 
8. paní Nikol Meiznerové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 553/1 ostatní plocha      
o výměře 57 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 7). 
 
4. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji části podniku v NP I. P. Pavlova 62 dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy uzavřené na pozemek parc. č. 2122 
ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem užívání zahrádek dle důvodové zprávy 
bod I. 4).  
T: 27.6.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru investic zajistit provedení demolice domu čp. 187, Bacherova 37 na pozemku parc. č. 
777 zast. plocha a nádvoří v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9). 
T: 12.9.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou podmínky odprodeje části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 
1 300 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. s tím, 
že kupní smlouva bude uzavřena po předložení pravomocného stavebního povolení dle 
důvodové zprávy bod II. A) 14). 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu pozemku parc. č. 2008/4 ost. pl. o výměře 55 m2 a pozemků parc. č. 2008/5 - 
2008/8 zast. pl. o výměře 69 m2, obě v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 1678/268 ost. pl 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 II. A) 13). 
 
2. výběr kupujícího objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1153/1 zast. pl.    
a nádvoří o výměře 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi paní Mgr. Jitkou 
Havigerovou, panem Zdenkem Volfem, manžely Ing. Františkem a Mgr. Alenou Caletkovými, 
panem Mojmírem Dosedělem, společností ZRNO, s. r. o., panem Pavlem Stroupkem, 
společností KINEZ, s. r. o., společností MEKOS GROUP, s. r. o., společností AGM PETROL 
s. r. o. a panem Petrem Doleželem formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální 
kupní ceně ve výši 2. 023. 800,-Kč za podmínky, že se kupující zavazuje zachovat 
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zásobování budovy, jako celého objektu připojením na stávající rozvody centrálního 
zásobování teplem, jako jediného zdroje tepelné energie, a to pod smluvní pokutou ve výši 1. 
000.000,- Kč splatnou do 1 měsíce od uplatnění prodávajícím dle důvodové zprávy           
bod II. B) 1). 
 
3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 443 ost. pl. o výměře 4 989 m2, parc. č. 444 ost. pl.   
o výměře 248 m2, parc. č. 435/1 ost. pl. o výměře 4 322 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, pozemku parc. č. 431/1 ost. pl. o výměře 3 026 m2 v k. ú. Slavonín, obec  
Olomouc a části pozemku parc. č. st. 1373 zast. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových           
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
4. výkup pozemků parc. č. 323/21 o výměře 192 m2, parc. č. 323/22 o výměře 226 m2, parc. 
č. 324/5 o výměře 323 m2 a parc. č. 79/5 o výměře 73 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z vlastnictví manželů Miroslava a Jany Švihálkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu obvyklou (tržní) ve výši 309. 590,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 2). 
 
5. odprodej pozemků parc. č. st. 420/34 zast. pl. o výměře 144 m2, parc. č. 420/1 zahrada     
o výměře 316 m2 a parc. č. 420/9 orná půda o výměře 394 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Pavlu a Lýdii Müllerovým za kupní cenu ve výši 467,- Kč/m2, tj. 398. 
818,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6). 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 723/8 orná půda o výměře 79 m2 a části pozemku parc. č. 
723/1 orná půda o výměře 44 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc manželům 
Františku a Aleně Jandovým za kupní cenu ve výši 12. 100,- Kč dle důvodové zprávy         
bod III. 9). 
 
7. odprodej pozemku parc. č. 217 zahrada o výměře 890 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
paní Ing. Marcele Sloupové za kupní cenu ve výši 314. 000,- Kč dle důvodové zprávy       
bod III. 10). 
 
8. odprodej pozemku parc. č. 1036/5 ost. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu Jiřímu Richterovi za kupní cenu ve výši 22. 460,- Kč dle důvodové zprávy    
bod III. 11). 
 
9. směnu pozemků parc. č. 355/1 ost. pl. o výměře 1 790 m2, parc. č. 355/9 o výměře 359 
m2, parc. č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, parc. č. 658 ost. pl. o výměře 2 421 m2         
ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana JUDr. Milana Neorala, MUDr. Čestmíra 
Neorala, paní Věry Poučové a paní Dagmar Přikrylové, pozemků parc. č. 659/1 ost. pl.         
o výměře 539 m2, parc. č. 659/2 ost. pl. o výměře 1 589 m2, parc. č. 660 ost. pl. o výměře    
5 034 m2 ve vlastnictví pana MUDr. Čestmíra Neorala, část pozemku parc. č. 362/2 zahrada 
o výměře 2 166 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana MUDr. Čestmíra 
Neorala a paní Věry Poučové vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc                 
za pozemky část parc. č. 377/84 orná půda o výměře 476 m2 (dle geom.plánu  díl „g“), část 
parc. č. 377/83 orná půda o výměře 2 339 m2(dle geom.plánu díl „e“), parc. č. 361 orná půda 
o výměře 480 m2, parc. č. 360/2 zahrada o výměře 769 m2, část parc. č. 360/1 zahrada       
o výměře 795 m2(dle geom.plánu díl „d“), parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, parc. 
č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2, parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 
360/5 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/4 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 
360/3 orná půda o výměře 595 m2, část parc. č. 377/77 orná půda o výměře 103 m2        
(dle geom.plánu díl „f“), část parc. č. 362/1 ost. pl. o výměře 607 m2(dle geom.plánu díl „c“) a 
část parc. č. 377/76 orná půda o výměře 4369 m2(dle geom.plánu parc.č.377/87), vše v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 12). 
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10. odprodej objektu č. p. 371 s pozemkem parc. č. st. 369 zast. pl. a nádvoří o výměře 
2.207 m2, v k. ú Olomouc - město, obec Olomouc (Salmův palác - Horní nám.1, Olomouc) 
společnosti BINAR, spol. s r. o. za kupní cenu 51.000.000,- Kč dle důvodové zprávy         
bod III. 14). 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana 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. 1153/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 271 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1). 
 
2. žádosti pana Pavla Děreše o odprodej pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře    
2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3). 
 
3. žádosti paní Vlasty Dočkalové o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad           
o výměře 389 m2 a parc. č. 338/13 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
4. žádosti manželů Marty a Jana Brtníkových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 
ovocný sad o výměře 386 m2 a parc. č. 338/12 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
5. žádosti manželů Josefa a Dagmar Zlámalových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 
ovocný sad o výměře 387 m2 a parc. č. 338/11 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše        
v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
6. žádosti manželů Vladimíry a Jaroslava Kalvodových o odprodej části pozemku parc. č. 
338/1 ovocný sad o výměře 391 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 
4). 
 
7. žádosti manželů Mgr. Simony a Lubomíra Škodových o odprodej části pozemku parc. č. 
338/1 ovocný sad o výměře 360 m2 a parc. č. 338/10 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
8. žádosti manželů Evy a Gustava Zemánkových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 
ovocný sad o výměře 150 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy            
bod III. 4). 
 
9. žádosti pana Petra Kadaňky o odprodej pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře       
4 228 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4). 
 
10. žádosti manželů Marcely a Jaroslava Halenkových o odprodej části pozemku parc. č. 
625/2 ost. pl. o výměře 149 m2 a pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, vše       
v   k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5). 
 
11. žádosti manželů PhDr. Jiřího a Anny Koplíkových o odprodej části pozemku parc. č. 
319/4 ost. pl. o výměře 280 m2 v k. ú.Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 7). 
 
12. žádosti pana Jana Vochty o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře    
85 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 8). 
 
13. žádosti pana Ing. Leonarda Zelinky o výkup pozemku parc. č. 110/1 zahrada o výměře   
1 370 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana Ing. Leonarda Zelinky                
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 13). 
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14. žádosti pana Vratislava Lakomého - LAV, pana Ing. Jana Šimoňáka, pana Martina 
Muchy, pana MVDr. Václava Lakomého, společnosti NOVO company spol. s r.o., společnosti 
Leasing Morava s.r.o., společnosti Centrum služeb Praha s.r.o., společnosti IMECO LTD 
spol. s r.o., společnosti  PILLOSELLA a.s., společnosti 1. Městská akciová společnost a.s., 
společnosti Tourist centrum s.r.o., společnosti DONA Investment s.r.o., společnosti Luce 
International, s.r.o., pana  Jiřího Adama, společnosti Pikar Bohemia s.r.o., o odprodej objektu 
č. p. 371 s pozemkem parc. č. st. 369 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.207 m2, v k.ú Olomouc - 
město, obec Olomouc (Salmův palác - Horní nám.1, Olomouc) dle důvodové zprávy          
bod III. 14). 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 503/2, parc.č. 1970/3, parc.č. 1970/4, parc.č. 
1970/5, parc.č. 1970/29 a parc.č. 1995/15, vše v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Subterra, 
a.s. za tržní cenu dle znaleckého posudku, za současného zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni průchodu a průjezdu na pozemcích parc.č. 503/2 a parc.č. 1970/3, vše      
v k.ú. Chválkovice k areálu společnosti Subterra, a.s. na pozemku parc.č. 1970/6 v k.ú. 
Chválkovice 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a vedení 
kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 474 v k. ú. Radíkov       
u Olomouce ve vlastnictví Růženy Šerclové za podmínky uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene do 3 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, za 2.500,-Kč 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 471 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví 
Miroslava Bajorka za cenu 130.077,-Kč 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 479 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví 
Huberta Holiše za pozemky parc.č. 978/7 a parc.č. 978/3, vše v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu dle ZP ve výši 675.608,-Kč      
ve prospěch statutárního města Olomouc 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 479/37 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Emila 
Hladkého za kupní cenu ve výši 480,-Kč/m2 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.č. 747 v k. ú. Radíkov             
u Olomouce ve vlastnictví Ing. Jana Kolenyáka za část pozemku parc.č. 684 o dotčené 
výměře asi 927 m2 v k.ú. Lošov ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez cenového 
doplatku 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření dohody o spolupráci obcí mezi statutárním městem Olomouc a obcí Samotišky      
při realizaci investiční akce Chválkovice - Samotišky, cyklostezka, dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
5 Nebytové prostory na Horním a Dolním nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat důvodovou zprávu dle diskuse v RMO 
T: 27.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
6 Veřejná zakázka  č. 616, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 616 ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
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: 4 
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7 Veřejná zakázka č. 621, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 621 ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 4.1 
 
 
8 Veřejná zakázka  č. 618, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 618 ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 4.2 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 624,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Kasárna Neředín - regenerace zóny“ 
archivní číslo 624 dle důvodové zprávy 
 
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: 4.3 
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10 Veřejná zakázka č. 607, přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Moravské divadlo Olomouc - 
rekonstrukce části C“  archivní číslo 607 dle návrhu hodnotící komise, uvedeném v důvodové 
zprávě, uchazeči, jehož nabídková cena byla nejnižší. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 4.4 
 
 
11 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě  
Jeremenkova 30, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 2 s Hajnyšem Petrem dle důvodové zprávy 
bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Ovčačíková Zita, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Dočkalová Emilie, Polská 57, Olomouc 
Salaquarda Stanislav, Vojanova 20, Olomouc 
Smolík Karel, Kristýna, Na Trati 82, Olomouc 
Bocková Anna, Hrnčířská 38A, Olomouc 
Chalupník Oleg, Julie, U Letiště 4, Olomouc 
Zemčáková Olga, Černá cesta 5, Olomouc 
Slavíček Jiří, Alena, Synkova 8, Olomouc 
Nádvorník Tomáš, Petra, Černá cesta 13, Olomouc 
Zrůstková Vendula, Topolová 7, Olomouc 
Pudelová Jitka, Rumunská 11, Olomouc 
Fill Martin, Topolová 7, Olomouc 
Jiřík Miroslav, Karla, Peškova 2, Olomouc 
Kotek Milan, Simona, Topolová 1, Olomouc 
Martinovská Kateřina, Topolová 9, Olomouc 
Černá Edita, Topolová 4, Olomouc 
Voltnerová Jana, Topolová 4, Olomouc 
Augustin Radek, Topolová 7, Olomouc 
Kelnarová Jana, Topolová 7, Olomouc 
Polášek Martin, Topolová 7, Olomouc 
Klučák Josef, Petra, Jiráskova 10A, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Hromadová Jana, Dolní náměstí 10/11, Olomouc 
Buďová Lenka, Černá cesta 1, Olomouc 
Szurpitová Věra, Marius, Černá cesta 7, Olomouc 
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Zezula Vladimír, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
Bezděková Ludmila, Přichystalova 70, Olomouc 
Daňhelová Anna, Přichystalova 70, Olomouc 
Láhnerová Anna, Holická 51, Olomouc 
Černá Eva, Přichystalova 70, Olomouc - smlouva o přístřeší na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
2. neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:  
Husička Jiří, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s uzavřením nové nájemní  smlouvy z důvodu prodeje do osobního vlastnictví: 
s Kobylkovou Jiřinou, Velkomoravská 61, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
4. s poskytnutím bytu mimo pořadí: 
pro manžele Zemánkovy, U Stadionu 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5)     
 
5. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu: 
Eva Běhalová, Černá cesta 9, Olomouc 
Pavel Kroseska,Ing., U Letiště 4, Olomouc 
Renata Svátková, Černá cesta 16, Olomouc 
Naděžda Mosslerová, Topolová 4, Olomouc 
Matilda Hádalová, Wolkerova 44, Olomouc 
Soňa Petrová a Rainhold, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
Kamil Mádr a Irena, Na Trati 80, Olomouc 
Alena Škurková, Černá cesta 27, Olomouc 
Alena Lamačová a Vítězslav, Černá cesta 31, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b)    
 
5. s uzavřením nové  nájemní  smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Veronika Hanáková, tř. Svobody 25, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 7)   
 
6. s rozšířením nájemní smlouvy: 
Josef Kaňkovský a Veronika, Palackého 25, Olomouc o bratra Aloise Kaňkovského 
dle důvodové zprávy bod 8)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy  
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti o prodej části pozemku parc. č. 332/8, zahrada, o výměře cca 48 m2, v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, o výměře 2645 m2,         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům Společenství vlastníků 
jednotek Na Vozovce 811/20, 811/22, 811/22a, 811/24 a Společenství Polívkova 16, 16a, 
16b dle důvodové zprávy bod I/2 str. 1, 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st. 2152, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určeným zájemcům manželům Karlu a Marii 
Rothstockovým a paní Věře Kmentové, s tím, že při prodeji bude současně zřízeno věcné 
břemeno práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch 
vlastníků pozemku parc. č. st. 2152 a stavby garáže na něm stojící dle důvodové zprávy bod 
I/3 str. 2, 3 
 
5. schvaluje 
zveřejnění pronájmu částí pozemků parc. č. 299, ostatní plocha a parc. č. 240/1, ostatní 
plocha, o výměře 18 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, předem určenému zájemci 
Společenství vlastníků jednotek domu Bořivojova 10, 12, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
I/4 str. 3, 4, 5 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej zděného plotu ve dvorní části  domu  č. p. 979 (Legionářská 3)  na pozemku parc. č. 
st. 1094, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, Společenství pro dům 
Legionářská 797/3, Olomouc, za kupní cenu ve výši 8 144,-Kč dle důvodové zprávy bod I/5 
str. 5 
 
7. revokuje 
usnesení č. 15, část 5, ze dne 9. 5. 2006, a schvaluje postup prodeje pozemku parc. č.  
75/54  zahrada,  k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, tak, že celý pozemek parc. č. 75/54, 
bez jakéhokoli dělení na parkovací stání, prodat do podílového spoluvlastnictví devíti 
subjektů z řad vlastníků a nájemců jednotek v domech Legionářská 1, 3 a Palackého 8, a to 
tak, že jedním z kupujících by byl Dopravní podnik města Olomouce, a. s. za cenu             
dle znaleckého posudku, druhým kupujícím by byl pan Miroslav Novák za cenu dle 
znaleckého posudku a zbývajících sedm subjektů by bylo vybráno obálkovou metodou se 
stanovením nejnižší nabídky dle znaleckého posudku, se současným zřízením věcného 
břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 75/54 ve prospěch  Palackého 8            
s pozemkem dle důvodové zprávy bod I/6C str. 6, 7, 8 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8 část 8  ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje  domu č. p.  615 (Tř. Svobody 25)    
s pozemkem parc.č. st. 378/2 zast. pl. a pozemku parc. č. st. 378/3 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc město, obec Olomouc, a schválit  prodej domu č. p.  615 (Tř. Svobody 25)              
s pozemkem parc. č. st. 378/2 zast. pl. a pozemku parc. č. st. 378/3 zast. pl, vše v k. ú. 
Olomouc město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č.  1 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/1       
str. 8, 9 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8 část 9 ze dne 19.5.2006 ve věci prodeje domu č. p.  132 (Palackého 25)          
s pozemkem parc.č. st. 153 zast. pl. a pozemku parc. č. st. 2133  zast. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc,  a schválit  prodej domu č. p. 132 (Palackého 25) s pozemkem parc. č. 
st. 153, zast. pl., a pozemkem parc. č. 2133, ost. pl., vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
po  jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“           
a přílohy č. 2 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/2 str. 9, 10 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8 část 18 ze dne 19.5.2006 ve věci prodeje  domu č. p. 404 (Riegrova 5)            
s pozemkem parc. č. st. 382, zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc   
a schválit  prodej domu č. p. 404 (Riegrova 5) s pozemkem parc. č. st. 382, zast. pl.              
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům 
domu za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 důvodové zprávy dle důvodové 
zprávy bod II/3 str. 10 
 
11. schvaluje 
zřízení práva odpovídající břemeni práva umístění, provozování,údržby a opravy skříně 
RVOO typizovaného rozměru, kotevního lana umístěného v levé části prvního patra při 
pohledu z Dolního náměstí, skříně acidur umístěné vedle kotevního lana, svodu mezi acidur 
a RVOO umístěného pod fasádou domu v chráničce a přívodních kabelů ve spodní části 
RVOO umístěných v chráničce,  pod fasádou, ve prospěch Technických služeb a.s. Olomouc 
a to  bezúplatně dle důvodové zprávy bod II/4 str. 10, 11 
 
12. bere na v ědomí 
závěry pracovní skupiny dle důvodové zprávy bod II/5 str. 11, 12, 13, 14 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodeje domu č. p. 338 (Ostružnická 32) s pozemkem parc. č  st. 287 zast. pl.             
o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/6 
str. 14 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodeje  domu č. p. 358 (Ostružnická  9, 11)  s pozemkem parc. č.  st.  308 zast. pl.      
o výměře 559 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 
str. 15, 16 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodeje domu č. p. 111 (Litovelská 1)  s pozemkem parc. č  st.  138/1, zast. pl.,          
o výměře  430 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/8       
str. 16, 17 
 
16. ukládá 
zástupci statutárního města Olomouc zahájit jednání s Olomouckým krajem ve věci 
vymístění SOU Polygrafického z objektu Tř. Svobody 21 do vlastního objektu dle důvodové 
zprávy bod II/10 str. 18 
T: 12.9.2006 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
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17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Dagmar Dvorské ve věci odkoupení předmětné nebytové prostory v domě         
I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 dle důvodové zprávy bod II/11 str. 19, 20 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 999/25 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003              
(I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747         
na společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a pozemku parc. č. st. 
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, vše zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
neveřejnou dražbou mezi spoluvlastníky domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42               
za vyvolávací cenu ve výši 45.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11 str. 19, 20 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  bytové jednotky č. 998/8 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003                    
(I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747       
na společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Vladimíru Jedličkovi, za kupní cenu ve výši 
42.397,- Kč, z toho za jednotku 40.993,- Kč, za pozemek 575,- Kč, náklady 829,- Kč           
dle důvodové zprávy bod III/1 str. 20, 21 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 568/19 v domě č. p. 567, 568, 569 (Skupova 1, 3, 5)                      
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 567, 
568, 569, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Petře Poláchové, za kupní 
cenu celkem  99.467,- Kč, z toho za jednotku 98.158,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady 
1.309,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2 str. 21, 22 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 918/3 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 308/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem    
o velikosti 308/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, Jaroslavu Maršálkovi, za kupní cenu ve výši 48.293,- Kč, z toho za jednotku 
42.904,- Kč, za pozemek 2.119,- Kč, náklady 3.270,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 
22, 23 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 368/13 v domě č. p. 371, 370, 369, 368 a 367 (Nešporova 7, 9, 11, 
13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 563/63960 na společných částech domu č. p. 
371, 370, 369, 368, 367, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  563/63960 na pozemku 
parc. č. st. 580, 579, 578, 577 , 576, zast. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, Eduardu 
Funkovi, za kupní cenu celkem 90.215,- Kč, z toho za jednotku 87.826,- Kč, za pozemek 
977,- Kč a náklady 1.412,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str. 23 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 371/10 v domě č. p. 371, 370, 369, 368 a 367 (Nešporova 7, 9, 11, 
13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 563/63960 na společných částech domu č. p. 
371, 370, 369, 368, 367, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  563/63960 na pozemku 
parc. č. st. 580, 579, 578, 577, 576, zast. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, manželům 
Lence a Ladislavu Měrkovým, za kupní cenu celkem 90.215,- Kč, z toho za jednotku 87.826,- 
Kč, za pozemek 977,- Kč a náklady 1.412,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5 str. 24 
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24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jiřiny Planičkové ve věci odkoupení předmětné bytové jednotky za původních 
finančních podmínek, tj. za kupní cenu ve výši 59.662,- Kč s možností proinvestování II. části 
kupní ceny dle důvodové zprávy bod III/6 str. 24, 25 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 163/9 v domě č. p. 163 (Rooseveltova 107) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 527/6277 na společných částech domu č. p. 163 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. č. st. 112/1, zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady   
u Olomouce, obec Olomouc, Jiřině Planičkové, za kupní cenu ve výši 71.662,- Kč, z toho za 
jednotku 64.700,- Kč, za pozemek 4.763,- Kč, náklady 2.199,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/7 str. 24, 25 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1173/8 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1330/9511 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zast. pl., a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, Soně Fischerové, za kupní cenu celkem 191.064,- Kč, z toho za jednotku 
172.523,- Kč, za pozemek 10.839,- Kč (7.616,- Kč + 3.223,- Kč) a náklady 7.702,- Kč          
dle důvodové zprávy bod III/7 str. 26 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1004/11 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 435/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a  se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 435/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, panu Ing. Stanislavu Jelínkovi za kupní cenu ve výši 74.440,- Kč, z toho       
za jednotku 69.923,- Kč, za pozemek 2.477,- Kč, náklady 2.040,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/8 str. 27 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Romana a Zdeňky Chrenkových ve věci odkoupení bytové jednotky č. 643/2 
v domě č. p. 643 (Tř. Svornosti 31) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  107/580           
na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 708, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III/9 str. 27, 28 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 421/10 v domě Řezáčova 16, 18, 
20, obec Olomouc, paní Marii Jašíčkové, a to do 31.10.2006 dle důvodové zprávy bod III/10 
str. 28 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/2 v domě Trnkova 20, obec 
Olomouc, paní Ludmile Zavadilové, a to do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod III/11       
str. 29 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - B) dle důvodové zprávy bod III/12 
str. 29, 30 
 
32. schvaluje 
uznání faktur dle přílohy č. 4 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod IV/1 str. 30 
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33. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 30, 31 
 
34. 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 IV/3 str. 31 
 
35. schvaluje 
úhradu finančních nákladů  ve společných částech domů  za  bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části kupní ceny                 
dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 31 
 
36. schvaluje 
doplacení zálohy do fondu oprav SVJ za byty, které jsou nebo byly v majetku SMO dle 
důvodové zprávy bod IV/5 str. 32 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 693 (Nešverova 1) s pozemkem parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře  2 215 
m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům za kupní 
ceny dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 důvodové zprávy a dle dodatku důvodové zprávy bod I/1 
str. 1, 2 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Anny Frýdkové ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 693/5, z důvodu plísní, 
padajícího zdiva komínů apod. dle dodatku důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Miroslava Sapíka ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 693/10, z důvodu 
plísní, padajícího zdiva komínů apod. dle dodatku důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jaroslavy Tomáškové ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 693/11, z důvodu 
vadného vytápění bytu dle dodatku důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Luboše Zemana ve věci zohlednění částek 135 101,-Kč a 70 000,- Kč, které 
zaplatil městu za uzavření nájemních smluv, do kupní ceny jednotky č.  693/37 dle dodatku 
důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2 
 
42. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, č. 16, část 8, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 736/9 
v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 
nebytové jednotky č. 736/9 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Jitce Tláskalové, za kupní cenu celkem 
60.780,- Kč, z toho za jednotku 49.434,- Kč, za pozemek 3.390,- Kč a náklady 7.956,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod I/2 str. 2, 3, 4 
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43. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, č. 16, část 9, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 736/10 
v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 
nebytové jednotky č. 736/10 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 952/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 952/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci ing. Oldřichu Bienovi, za kupní cenu celkem  
797 940,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod I/3 str. 4, 5 
 
44. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, č. 16, část 10, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
736/11 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/11 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1109/30634 na společných částech domu č. p. 736   
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1109/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu Františku 
Jakešovi, za kupní cenu celkem  873 416,- Kč,  dle dodatku důvodové zprávy bod I/4 str. 6, 7 
 
45. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, č. 16, část 11, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
736/28 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/28 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1511/30634 na společných částech domu č. p. 736  
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1511/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Jakub - obuv, s. r. o., 
za kupní cenu celkem  1 295 720,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/5 str. 7, 8, 9 
 
46. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, č. 16, část 12, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
736/29 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/29 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 810/30634 na společných částech domu č. p. 736     
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 810/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Hygie, družstvo 
kadeřníků v Olomouci, za kupní cenu celkem  666 190,- Kč,  dle dodatku důvodové zprávy 
bod I/6 str. 9, 10 
 
47. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, č. 16, část 13, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
736/30 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/30 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/30634 na společných částech domu č. p. 736     
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Hygie, družstvo 
kadeřníků v Olomouci, za kupní cenu celkem 232.049,- Kč, z toho za jednotku 210.837,- Kč, 
za pozemek 12.563,- Kč a náklady 8.649,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/7 str. 10, 
11, 12 
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48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/13 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.,     
o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 580.000,- Kč dle dodatku důvodové  
zprávy bod I/8 str. 12, 13 
 
49. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 120/13 v domě č. p. 120 (Černá cesta 49) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 438/14198 na společných částech domu č. p. 120, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, paní Ivetě Hégrové, za kupní cenu celkem 95.261,- Kč, z toho      
za jednotku 93.864,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 1.397,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod II/1 str. 13, 14 
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8, část 81, usnesení ZMO ze dne 21.9.2004, ve věci prodeje bytové jednoty č. 
525/9 v domě č. p. 525 (Sokolská 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 770/7183         
na společných částech domu č. p. 525 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 770/7183 
na pozemku parc. č. st. 66, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou 
neveřejné dražby  za vyvolávací cenu 371.090,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/2 str. 
14, 15, 16 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 525/9 v domě č. p. 525 (Sokolská 2) se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 770/7183 na společných částech domu č. p. 525 a se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 770/7183 na pozemku parc. č. st. 66, zast. pl.,  vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,             
za vyvolávací cenu ve výši 370.000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/2 str. 14, 15, 16 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6 
 
 
13 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 A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2006 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle 
předložené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny - utajova če hovor ů pro MPO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení nákupu utajovačů hovorů pro radiostanice MPO do soupisu nekrytých požadavků 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 7.1 
 
 
15 Návrh zadání zm ěny č.III RP MPR (labyrint)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 20.6.2006 návrh zadání změny č.III RP MPR Olomouc dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zadání změny č.III RP MPR Olomouc dle návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
16 OZV o závazné části ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 20.6. 2006 návrh nové vyhlášky o závazné části ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
17 Centrum sportu a zdraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit materiál Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
deklarovat zájem SmOl podílet se na záměru dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
18 Vodovod Pomoraví, svazek obcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit k projednání v Zastupitelstvu města Olomouce 9. znění stanov svazku obcí 
„Vodovod Pomoraví“ z 29.11.2005, návrh 10. znění stanov svazku obcí „Vodovod Pomoraví“, 
návrh nového způsobu rozdělení vlastních zdrojů výstavby prostějovské části svazku obcí 
„Vodovod Pomoraví“ z 8.2.2006, Dohodu o narovnání“ mezi svazkem obcí „Vodovod 
Pomoraví“ a Statutárním městem Olomouc   
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit 9. a 10. změnu stanov, návrh nového způsobu 
rozdělení vlastních zdrojů výstavby prostějovské části svazku a „Dohodu o narovnání“         
se svazkem obcí „Vodovod Pomoraví“ 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
19 Městské letišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zařazení částky upraveného bodu 4.B důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
20 Cenová mapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
21 Aktualizace strategického plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se specifikací plnění prioritních cílů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
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3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit plnění prioritních cílů 
 
4. ukládá 
předložit specifikace plnění prioritních cílů Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
22 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SVATOVÁCLAVSKÝ 
PIVOVAR v ulici Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 56 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAMEL CLUB v ulici        
V Hlinkách 11, Olomouc, v rozsahu 55 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s provozní dobou předložených předzahrádek NE - ČT do 22:00 hod. a PÁ - SO do 24:00 
hod. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
23 Předzahrádky - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
bod 16, část 2 usnesení z 35. schůze RMO, konané dne 6.4.2004 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení  LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5 , Olomouc, v rozsahu 19,8 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy na dobu od 9.6. do 
30.9.2006 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15.1 
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24 Oprava komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě na opravu komunikace Lidická dle důvodové zprávy 
T: 27.6.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
25 Příspěvky -  v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit      

s výší p říspěvku do 5 000,- Kč, v oblasti využití volného času 
dětí a mládeže, nespecifikované akce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků v jednotlivých oblastech dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 18.7.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. schvaluje 
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 27.6.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
26 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování 
příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouc 
T: 27.6.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit příspěvek nad 50.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 18.1 
 
 
27 Interní audit -  Koncepce vzd ělávání ú ředníků, rozpracování na 

odbory a osoby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat doporučená opatření uvedená v části „IV. Závěr“  Zprávy č. 3/2006 o zjištěních      
z vykonaného auditu 
T: prosinec 2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 19 
 
 
28 Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se vstupem statutárního města Olomouc do Sdružení dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uzavřením zakladatelské smlouvy Sdružení dle důvodové zprávy 
T: 18.7.2006 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
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4. souhlasí 
s návrhem stanov Sdružení dle důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vstup statutárního města Olomouc do Sdružení, uzavření zakladatelské smlouvy a návrh 
stanov Sdružení dle příloh důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrhy na členy statutárních orgánů  Sdružení dle upravené důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
předložit rozpracovaný návrh organizačního zajištění CR v rámci statutárního města 
Olomouc dle části B. důvodové zprávy 
T: 8.8.2006 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
29 Denisova, Peka řská - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zadáním projektových  prací dle bodu B.2. návrhu řešení důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
provést výběrové řízení na práce dle bodu 2 usnesení 
T: leden 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
30 Gymnázium Čajkovského - investi ční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deklaruje 
záměr spolufinancování bezbariérových úprav v objektu Gymnázia Čajkovského v rozsahu 
důvodové zprávy ze dne 25.4.2006 a to po nabytí právní moci stavebního povolení 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
31 Zprávy ze zahrani čních služebních cest I. a II. Q 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 25 
 
 
32 Organiza ční záležitosti - darovací smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
převést finanční prostředky dle důvodové zprávy 
T: 8.8.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26 
 
 
33 Návrh programu 23. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 23. zasedání ZMO: na úterý dne 20. 6. 2006 od 9.oo hod. 
- místo  konání 23. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,  
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 23. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 27 
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34 Knihovna m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s žádostí Knihovny města Olomouce dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
35 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 29 
 
 
36 Žádost o za řazení do soupisu nekrytých požadavk ů - odbor 

školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení položky č. 4 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
37 Sloučení příspěvkových organizací - Mate řská škola Olomouc -  

Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc  - 
Holice, Náves Svobody 41 - dopln ění 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zrušením Dodatku č. 2 ke zřizovací listině č.j. 2/2002/ZL ze dne 20.12.2002  Základní 
školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, který byl schválen na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce dne 19.5.2006 
 
3. souhlasí 
s upraveným Dodatkem č.2 ke zřizovací listině č.j. 2/2002/ZL ze dne 20.12.2002  Základní 
školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit upravený Dodatek č.2 na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
38 Pronájem náhradních prostor - MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
T: ihned 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
39 Bezplatná parkovací karta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
přidělení bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 33 
 
 
40 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů       
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy         
na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 34 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


