
 
USNESENÍ 

 

z 111. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 16.10.2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

plněním) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 16. 10. 2006 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části  B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
- termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
- termíny plnění usnesení dle části B) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 29, část 3 usnesení RMO ze dne 27.1.2004, týkající se projektu ŽEL-TRAM 
 
4. revokuje 
bod 20, část 4 usnesení RMO ze dne 2.10.2006, týkající se projektu EVVO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 842 ostatní plocha o výměře 2 m2, 
části pozemku parc. č. 710/6 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Antonínu Trnkovi za podmínky, že bude dodržena 
velikost informačních směrových tabulí 1,2 x 0,25m dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2. zveřejnění výpůjčky pozemků parc. č. 526/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, 
parc. č. 480/29 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 800/9, parc. č. 800/10, parc. č. 800/2, 
parc. č.  792/2, parc. č.875/1, parc. č. 868/1, parc. č. 835/1, parc. č.  1060/2 vše ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. 
č. 125/2, parc. č. 79/4, parc. č. 85/7, parc. č. 89/4, parc. č. 90/33 vše ostatní plocha o výměře 
2 m2, parc. č. 135/1, parc. č. 105/24, parc. č. 75/2, parc. č. 75/135, parc. č. 75/1, parc. č. 
148/4, parc. č. 79/29, parc. č. 79/30, parc. č. 85/32, parc. č. 85/33, parc. č. 90/32, parc. č. 
94/8, parc. č. 323/3, parc. č. 124/10, parc. č. 124/6, parc. č. 124/21, parc. č. 124/7, parc. č. 
92/3, parc. č. 123/1 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 
459/14ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 115/2 ostatní plocha o výměře 1 
m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 98/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 
1420/4, parc. č. 1420/3 oba ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice, parc. č. 861/1, 
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parc. č. 624/16, parc. č. 1086/27, parc. č. 603/2, parc. č. 824/2, parc. č. 824/73 vše ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc předem určenému zájemci 
společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 824/60, parc. č. 824/66, parc. č. 
125/2, parc. č. 710/4, parc. č. 140/7, parc. č. 815, parc. č. 824/2, parc. č. 813/3, parc. č. 
808/2, parc. č. 939/1, parc. č. 834/2, parc. č. 624/25, parc. č. 624/2, parc. č. 710/20, parc. č. 
842, parc. č. 583/6, parc. č. 624/16, parc. č. 418/1, parc. č. 710/6, parc. č. 677/2,  parc. č. 
824/2, parc. č. 644/4, parc. č. 710/10, parc. č. 824/2, parc. č. 954/1, parc. č. 388/8 vše 
ostatní plocha  parc. č. 414/35 zahrada, parc. č. 263/2 orná půda vše o výměře 1 m2 v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 85/32, parc. č. 85/7, parc. č. 79/30, parc. č. 148/3, parc. č. 148/4, parc. č. 
103/2, parc. č. 323/11, parc. č. 79/29, parc. č.  90/32, parc. č. 79/28, parc. č. 148/3, parc. č. 
150/3, parc. č. 79/5, parc. č. 92/3, parc. č. 125/8, parc. č. 105/48, parc. č. 93/100, parc. č. 
511, parc. č. 79/31 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc město, parc. č. 1081, 
parc. č. 800/9, parc. č. 597/1, parc. č. 523/1, parc. č. 520/1, parc. č. 590/4, parc. č. 800/10, 
parc. č. 1060/2, parc. č. 452/18, parc. č. 792/1, parc. č. 185/3, parc. č. 429/96, parc. č. 651/3, 
parc. č. 1053/9, parc. č. 1054/9, parc. č. 1051/2,  parc. č. 1115, parc. č. 651/3, parc. č. 72, 
parc. č. 613 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 368/2, parc. č. 
555/3, parc. č. 601/10, parc. č. 425/5, parc. č. 589/5, parc. č. 590/1, parc. č. 51/2, parc. č. 
601/5, parc. č. 601/8 vše ostatní plocha o výměře 1 m2,  parc. č. 555/2 orná půda o výměře 
1 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 496/3, parc. č. 460/12, parc. č. 350/22, 
parc. č. 350/3, parc. č. 459/8 vše ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 14/2 orná půda o 
výměře 1 m2 vše v k. ú. Povel, parc. č. 1930, parc. č.  99/1, parc. č. 1117, parc. č. 1928/1, 
parc. č.  294, parc. č. 853, parc. č. 1732, parc. č. 2001, parc. č. 1920/3 vše ostatní plocha o 
výměře 1 m2, parc. č. 1753/2 trvalý travní porost o výměře 1 m2 vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, parc. č. 526/1, parc. č. 487/6, parc. č. 551/3, parc. č. 515/2, parc. č. 78/27, parc. 
č.  588 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 1178/2, parc. č. 1347/10, 
parc. č. 1120/5 vše ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1106/48 orná půda o výměře 1 
m2 vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 783/1, parc. č. 1458/8, parc. č. 1414/1, parc. č. 1420/4, 
parc. č. 1419/2 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice, parc. č. 117/2, parc. č. 
115/2, parc. č. 12/23 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 19/2,  parc. č. 
72/6 vše ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 48/15 zahrada o výměře 1 m2 vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, parc. č. 98/6, parc. č. 96, parc. č. 98/5, parc. č. 116/5 vše ostatní plocha 
o výměře 1 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 432/28, parc. č. 439/1, parc. č. 507/2 vše ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 204 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nový 
Svět, parc. č. 210/10 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Bělidla, vše obec Olomouc 
předem určenému zájemci společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 
3) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 171 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům paní Martině Bradáčové, 
panu Oldřichu Šulistovi a paní Miloslavě Černíkové (dle návrhu OKR) dle důvodové zprávy 
bod I. 4) 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 193 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Mgr. Tomáši a 
MUDr. Ludmile Konečným (dle návrhu OKR) dle důvodové zprávy bod I. 5) 
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 360 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc paní Evě Mészárosové bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 3) 
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům Dagmaře a Vladimíru Sloukovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
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8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu Jiřímu Kropáčovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 5) 
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 69/1 ost. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Řepčín , 
obec Olomouc paní Miroslavě Tillové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 6) 
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 980/9 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc manželům Olze a Davidu Sklenovským dle důvodové zprávy bod II. A) 7) 
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 384 m2 a pozemku 
parc. č. 916 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Dorotě 
Kotáskové dle důvodové zprávy bod II. A) 8) 
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 700 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům Emilu a Drahomíře Bártovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 9) 
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu Janu Vanďurkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 10) 
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manželům Pavlu a Marii Frankovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11) 
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 200 m2 a pozemku 
parc. č. 824 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu Bedřichu 
Doleželovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12) 
 
16. úplatný pronájem pozemků parc. č. 2027/1 o výměře 35 m2 a parc. č. 2027/2 o výměře 
100 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu Jaromíru Andrésovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 13) 
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 654 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc manželům Vladimíru a Marcele Královým dle důvodové zprávy bod II. A) 14) 
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 o výměře 490 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům Drahomíře a Václavu Zittovým dle důvodové zprávy bod II. A) 15) 
 
19. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 322 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu Zdeňku Bicanovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16) 
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 198 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Ivaně Tesaříkovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 17) 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manželům Monice a Jaromíru Kenickým dle důvodové zprávy bod 
II. A) 18) 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní Daniele Novotné bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 19) 
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23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům Kamilu a Ivaně Dombiovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 20) 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 orná půda o výměře 650 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní Elišce Tvrdoňové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 21) 
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 549/3 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Debus I. T., s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 22) 
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/5 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti W - Invest a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 
23) 
 
27. úplatný pronájem části mostní konstrukce R 35-146c.1 a části mostní konstrukce R 35 -
146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Centrum Olympia Olomouc a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 24) 
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti REKSTAV stavební společnost s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 25) 
 
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení přeložky 
vodovodu na pozemku parc. č. 649/4 ost. pl. o výměře 6 157 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR - Úřad práce v Olomouci ve prospěch statutárního města 
Olomouce za podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene 
uhradí společnost Alpha Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 27) 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení přeložky 
vodovodu na pozemku parc.č. 858/6 ost. pl. o výměře 2 044 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví Prefa System s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce za 
podmínky, že úhradu (včetně DPH) za zřízení předmětného věcného břemene uhradí 
společnost Alpha Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 28) 
 
31. výpůjčku části pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. o výměře 928 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod II. A) 
29) 
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/15 o výměře 94 m2 v k. ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci Vladimíře Dočekalové při nájemném ve výši 4,-Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. A) 30) 
 
33. nájemné ze Smlouvy o nájmu uzavřené s příspěvkovou organizací Správa lesů města 
Olomouce na rok 2006 ve výši 1.100 000,- Kč bez DPH se splatností poloviny částky ke dni 
30. 11. 2006 a poloviny částky ke dni 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod II. A) 31) 
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 99/1 ost. pl. o výměře 272 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti W-Invest a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 32) 
 
35. úplatný pronájem části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín JUDr. 
Bohuslavu Cahovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4) 
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36. úplatný pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ Demlova 18, Olomouc - ordinace o 
výměře 27 m2 a čekárna o výměře 8 m2 společnosti MEDIVIZE s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5) 
 
37. úplatný pronájem garáže Na trati č. o. 80 dle důvodové zprávy bod II. B) 6) 
 
38. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru Horní náměstí 11 o velikosti 209 m2 
předem určenému zájemci společnosti Pavlík group, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 7 
 
39. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  „Olomouc - 
prodejna potravin Lidl - ul. Pavlovická“ - komunikace, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a Lidl Česká republika v. o. s. jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
40. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/10/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Ing. arch. Ladislavem Opletalem - Ivo a 
Miroslavou Jiráskovými dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
41. uzavření Dohody o uznání závazku a o vzájemném započtu pohledávek se společností 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy IV. 4) 
 
42. uzavření Dohody o způsobu výkonu práva věcného břemene se společností MEKOS 
GROUP a.s. a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
 
43. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 207/14 
orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům 
paní Aleně Němcové, panu Gerhardu Mendrokovi, paní PhDr. Evě Baslerové, panu Liboru 
Fegyvéresovi, paní Evě Kadrmasové, panu Jiřímu Kroupovi a paní Jiřině Souškové dle 
důvodové zprávy bod I. 6)  
 
44. uzavření dodatku č. 42 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
 
45. zveřejnění směny části pozemku parc. č. 124/4 ost. pl. o výměře 2054 m2 v k.ú. 
Olomouc- město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek 
parc. č. st. 1679/2 zast. pl. o výměře 467 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
vlastnictví TJ Sokol Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy na  části pozemků parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 1228 
m2  a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouce o jeden rok, tj.  
do 31. 12. 2007, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Janou Šmerdovou a Evou 
Poláčkovou dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
 
2. s posunutím termínu pro předložení stavebního povolení do 30. 6. 2007 a pro zahájení 
výstavby do 30. 9. 2007 v průmyslové zóně Šlechtitelů dle důvodové zprávy bod II. A) 2) 
 
3. se změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo umístění a provozování nadzemního vedení VVN 110 kV na pozemcích 
parc. č. 1846/91 o výměře 2 526m2, parc. č. 1843/120 o výměře 354m2 vše orná půda, parc. 
č. 1916/23 o výměře 5 618m2, parc. č. 1974/3 o výměře 1 030m2 vše ost. pl. a parc. č. 
1845/29 orná půda o výměře 4 663m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce ze společnosti 
Severomoravská energetika, a.s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 34) 
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4. s prodloužením smlouvy č.j. MAJ-PR/275/2004/Ha o výpůjčce nebytového prostoru o 
výměře 286 m2 v objektu Svatoplukova 11, č. p. 65 (bývalé kino Jiskra) v k. ú. Řepčín za 
účelem skladování divadelního fundusu do 14. 12. 2007 dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
5. s provedením  stavebních úprav spočívajících ve zřízení revizního vstupu k VZT zařízení v 
přízemí budovy Moravského divadla Olomouc č. p. 432 v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc v celkové výši 371.184,22 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
 
6. s podnájmem části nebytových prostor Fischerova 4, o velikosti 23,40 m2 pro paní 
Markétu Staňkovou za účelem poskytování kosmetických služeb dle důvodové zprávy bod II. 
B) 9) 
 
7. s podnájmem části nebytového prostoru Horní náměstí č.o. 5 o výměře 81,20 m2 pro 
Střední Moravu - Sdružení cestovního ruchu za podmínek stanovených v podnájemní 
smlouvě dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
8. se započtením započtení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a projektové 
dokumentace a souvisejících prací v areálu Prokopa Holého, Holická ul. Olomouc ve výši 
1.124.500,- Kč na kupní cenu ve výši 1.133.400,-Kč  za odprodej pozemků parc. č. 841/100 
ost.pl. o výměře 1225 m2, parc.č. 841/103 ost.pl. o výměře 51 m2, parc.č. 841/109 ost.pl. o 
výměře 60 m2, parc.č. 841/8 ost.pl. o výměře 1 723 m2, pac.č. 1086/13 ost.pl. o výměře 2 
434 m2 a parc.č. 1086/26 ost.pl. o výměře 174 m2, vše  v k.ú. Hodolany, obec  Olomouc, s 
tím že zbývající část kupní ceny ve výši 8.900,-Kč bude společností Stavoprojekt Olomouc 
a.s. uhrazena do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
9. s provedením technického zhodnocení objektu č. p. 1090 na pozemku parc. č. st. 1126 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc formou pořízení trafostanice el. energie 22/0,4 kV DTS 3908 
v ceně 224.500,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
10. s umístěním infopanelů dle důvodové zprávy bod IV. 9) 
 
3. nesouhlasí 
se změnou odstavce 6.2. Oprávnění nájemce, odrážka druhá ve Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor Horní náměstí 23, Olomouc ze dne 30.6.2000 a souhlasí s oprávněním 
nájemce bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat pronajaté nebytové 
prostory nebo jejich část k dočasnému užívání třetím osobám k obchodním účelům dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8) 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. paní Martiny Bradáčové, pana Oldřicha Šulisty a paní Miloslavy Černíkové o bezúplatné 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 
99/3 ost. pl. o výměře 453 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I. 4) 
 
2. paní Dagmar Borecké a pana Rudolfa Kuxe o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
371 zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc o výměře 15 m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 33) 
 
3. společnosti Pavlík group, s. r. o. o obnovení nájemního vztahu na pronájem nebytového 
prostoru Švédská 1 o velikosti 49 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 7) 
 
4. pana MVDr. Václava Lakomého o výpůjčku pozemků parc. č. 166/3 orná půda o výměře 
8191 m2, parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 
6416 m2, parc. č. 173/3 orná půda o výměře 2223 m2, parc. č. 182/3 ostatní plocha o 
výměře 2203 m2, parc. č. 184/11 ostatní plocha o výměře 51 m2, parc. č. 184/34 orná půda 



 7 

o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná půda o 
výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná půda o 
výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 orná půda o 
výměře 537 m2, parc. č. 184/44 orná půda o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 orná půda o 
výměře 1347 m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 orná půda o 
výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2, parc. č. 184/76 orná půda o 
výměře 1226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná půda o 
výměře 61 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č. 184/19 orná 
půda o výměře 1 253 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2 a parc. č. 
247/11 ostatní pl. o výměře 286 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II. A) 26) 
 
5. bere na v ědomí 
informaci o přijatých žádostech o úplatný pronájem nebytového prostoru Litovelská č. o. 1, 
č.p. 111 na pozemku parc. č. st. 138/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 393,20 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc (kino Lípa) dle důvodové zprávy bod II. B) 11) 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k 
předmětné záležitost dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podepsat dodatek č. 42 ke Smlouvě o nájmu, 
správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se 
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
T: 7.11.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
vedoucímu odboru správy převzít objekt OPS Karafiátova bez čp./če., tech. vyb. na pozemku 
parc. č. st. 361/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy 
odboru správy Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru správy 
 
9. ukládá 
vedoucímu odboru ochrany převzít objekt VS Nešporova bez čp./če., občan. vyb. na 
pozemku parc. č. st. 563 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc do správy 
odboru ochrany Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8) 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
10. ukládá 
pracovní skupině opětovně předložit radě města návrh postupu výběru kupujícího 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) dle důvodové zprávy 
bod III. 1) 
T: 7.11.2006 
O: pracovní skupina 
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11. trvá 
na výpovědi pana Iva Veverky dle důvodové zprávy bod II. B) 3) 
 
12. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 11. 9. 2006 bod programu 2, bod I. 24) ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu ukončit smlouvu o nájmu na úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
247/21 o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřenou s panem Josefem 
Borovičkou dle důvodové zprávy bod II. A) 26 
 
2. usnesení RMO ze dne 11. 9. 2006 bod programu 2, bod I. 24) ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu ukončit smlouvu o nájmu na úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
247/11 o výměře 300 m2 v k ú. Neředín, obec Olomouc uzavřenou s panem Miroslavem 
Ševčíkem dle důvodové zprávy bod II. A) 26 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu pozemků parc.č. 1721/56 o výměře 391 m2, orná půda, parc.č.1721/7 o výměře 
711 m2, orná půda, parc.č.1713 o výměře 1969 m2, zahrada, parc.č.1711 o výměře 810 m2, 
zahrada, parc.č.1715 o výměře 1180 m2, zahrada, parc.č.1716 o výměře 433 m2, zahrada, 
parc.č.1725/4 o výměře 21 m2, ostatní plocha, parc.č.1725/2 o výměře 321 m2, ostatní 
plocha, parc.č.1718/2 o výměře 985 m2, orná půda, parc.č.1726/2 o výměře 3303 m2, orná 
půda, parc.č.1723/2 o výměře 6033 m2, orná půda, parc.č.1724/2 o výměře 302 m2, orná 
půda, část pozemku parc.č.1727 o výměře 432 m2 (po geom.zaměření parc.č.1726/4), orná 
půda, část pozemku parc.č.1726/1 o výměře 3048 m2 (po geom.zaměření parc.č.1726/4), 
orná půda, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dále směnu pozemku parc.č. 631/3 
o výměře 1748 m2, ostatní plocha, v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc, vše ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc za pozemky parc.č.94/58 o výměře 9479 m2 (po 
geom.zaměření parc.č.94/58 o výměře 7353 m2), ostatní plocha a část pozemku 
parc.č.94/64 o výměře 4942 m2(po geom.zaměření parc.č.94/96 o výměře 7068 m2), ostatní 
plocha, vše k.ú.Olomouc-město, obec Olomouc a dále pozemek parc.č.1719 o výměře 126 
m2, ostatní plocha, k.ú.Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity 
Palackého v Olomouci s tím, že Univerzita Palackého v Olomouci uhradí cenový rozdíl ve 
výši 1 868 660,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 2) 
 
2. prodej nebytové jednotky č. 860/8 v domě č. p. 860 v k.ú. Olomouc-město (ul. 
Komenského č.o. 5) se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 860 a 
pozemku parc.č. 772/1 st. pl. o velikosti 1976/8114 společnosti AK-Křepelka, spol. s r.o. za 
kupní cenu celkem 674.796,- Kč za podmínky uhrazení dlužené částky za nájemné a služby 
ve výši 708.725,- Kč, nákladů soudních řízení ve výši 16.090,- Kč a úroků z prodlení podle 
rozsudku ve výši 26.102,- Kč před schválením prodeje Zastupitelstvem města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 3) 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1.žádosti paní Martiny Bradáčové, pana Oldřicha Šulisty a paní Miloslavy Černíkové o 
odprodej části pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 171 m2,  případně celého pozemku 
arc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I. 4) 
 
2. žádosti společnosti INTOP OLOMOUC CZ s. r. o., společnosti CNM COMPANY 
OLOMOUC s. r. o., společnosti MEKOS GROUP, s. r. o., společnosti KISSPOL Olomouc s. 
r. o. a společnosti Olomoucká investorská s. r. o.  o odprodej 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) dle důvodové zprávy bod III. 1) 
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3. TJ Sokol Olomouc o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/4 ost. pl. o výměře 
2238 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 4) 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit s posunutím termínu uzavření kupní smlouvy při úplatném pronájmu s následným 
odprodejem pozemku parc. č. 28/4 orná půda o výměře 528 m2 v k. ú. Pavlovičky panu 
Petru Grohmannovi do 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy bod III. 5) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
nám. Czmerovi projednat s panem  Miroslavem Barnetem alternativu směny pozemku 
parc.č. 350/6 v k.ú.Povel, dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
umístění mostní konstrukce ev. č. MK 2 a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s 
jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc.č. 622/1 
vodní plocha, parc.č. 622/3 ostatní plocha, parc.č. 622/9 ostatní plocha, parc.č. 622/10 
ostatní plocha, parc.č. 293/1 ostatní plocha a parc.č. 654/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 574 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. za 10.000,-Kč + 19% DPH, za podmínky uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene do 30. 6. 2009, dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. nedoporu čuje zastupitelstvu 
 města revokovat část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2005 ve věci uzavření 
budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 539/26 orná půda o výměře 884 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouce, jak je zapsáno na LV č. 828 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Zdeňka 
Švestky, Věry Brázdové a Jarmily Šroubkové, za cenu 480,-Kč/m2, 
a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický 
podíl id. 1/4 Jarmily Šroubkové na pozemku parc.č. 539/26 orná půda o výměře 884 m2 v 
k.ú. Chválkovice, obec Olomouce, jak je zapsáno na LV č. 828 u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,  za cenu 800,-Kč/m2, dle bodu č. 3 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
podání návrhu na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 896/3 
ostatní plocha o celkové výměře 2058 m2, dotčená plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda 
o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, ve vlastnictví 
Jarmily Endlicherové, spočívajícím v povinnosti strpět na dotčených pozemcích umístění 
stavby „Fond soudržnosti, 2. část“ - Přeložka Adamovky, v rozsahu specifikovaném v 
geometrickém plánu, který bude zhotoven po dokončení stavby, a v právu statutárního 
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města Olomouc vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky za účelem jejího provozu, oprav, 
údržby, změn nebo odstranění, dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provedení 
bezbariérových úprav dle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a v 
právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním na pozemku parc.č. 809/2 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, LV č. 7160, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. za cenu ve výši 14.143,-Kč + 19% 
DPH, dle bodu č. 5 důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
umístění příjezdové komunikace a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 776/4 
ostatní plocha o výměře 51 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 
359 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví 
Stanislava Kováříka za 10.000,-Kč. V případě nedodržení závazku uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene do 3 měsíců po kolaudaci stavby „Fond soudržnosti, 2. část“ se statutární 
město Olomouc zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý kalendářní den 
prodlení, dle bodu č. 6 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
náhradu škody ve výši 7.000,- Kč za pokácené ovocné stromy na pozemku parc. č. 738 orná 
půda v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Josefovi a Elišce Ťulpovým, dle bodu č. 7 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
4 Požadavek ČD, a.s., Správy dopravní cesty Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou smluvního vztahu s Českými drahami, a.s. Správou dopravní cesty dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy 
T: 7.11.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod Programu: 2.2 
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5 Veřejná zakázka č.632, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
- v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
- v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Požárníků ul. - 
kanalizace“ archivní číslo 632 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
6 Veřejná zakázka č.649 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Nákup služebního vozidla pro odbor dopravy“ 
archivní číslo 649 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení dle upravené 
důvodové zprávy 
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
- primátora k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
7 Veřejná zakázka č.628,  revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení dle upravené 
důvodové zprávy 
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
 
2. pověřuje 
-  primátora  k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
-  komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách 
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3. ruší 
bod 2 usnesení RMO č.9 ze dne 11.9.2006 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
8 Veřejná zakázka č.648, revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
- bod 2 odrážka druhá usnesení RMO č. 9 ze dne 11.9.2006 
- bod 3 odrážka první usnesení RMO č. 9 ze dne 11.9.2006 
 
2. ustavuje 
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
- primátora k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
9 Veřejná zakázka č.652, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové 
zprávy 
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace 
dodavatelů dle § 59 odst. 1  zákona o veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
10 Veřejná zakázka č.646, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Chomoutov - 
hasičská zbrojnice“ archivní číslo 646 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v 
důvodové zprávě 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
 
11 Veřejná zakázka č.647, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Multifunkční hala - 
zhotovení PD“ archivní číslo 647 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v 
důvodové zprávě 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
 
 
12 Veřejná zakázka č.638, revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
- bod č. 2 odrážku druhou usnesení č. 11 ze dne 8.8.2006 
- bod č. 3 odrážku první usnesení č. 11 ze dne 8.8.2006 
 
 
2. ustavuje 
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
 
3. pověřuje 
primátora k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
13 Veřejná zakázka č.650, zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona uchazeče, jehož nabídka neplnila požadavky na 
úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v 
důvodové zprávě 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Radniční listy - zajištění předtiskové přípravy, tisku a distribuce informačního 
zpravodaje“ archivní číslo 650 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.9 
 
14 Veřejná zakázka č.653, zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- zahájení zadávacího řízení s názvem „.Radniční listy - zajištění předtiskové přípravy, tisku 
a distribuce informačního zpravodaje II.“ archivní číslo 653, 
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy 
 
2. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek ve složení dle upravené  
důvodové zprávy 
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
- primátora Ing. Martina Tesaříka k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou 
- komisi pro otevírání obálek  posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných 
zakázkách 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.10 
 
15 Koncesní  řízení č.633, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
komisi odborníků pro hodnocení nabídek a udělení licence 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 3.11 
 
16 Veřejná zakázka č.644, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona uchazeče, jehož nabídka neplnila požadavky na 
úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v 
důvodové zprávě 
- v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
kanalizace P. Holého a bří Wolfů“ archivní číslo 644 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.12 
 
17 Veřejná zakázka č.645, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
kanalizace v ul. Zamenhofova“ archivní číslo 645 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.13 
 
18 Veřejná zakázka č.651, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
 v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup 2 vozidel pro 
Městskou policii Olomouc“ archivní číslo 651 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 3.14 
 
19 Veřejná zakázka č.629, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Denisova, Pekařská - 
rekonstrukce komunikace“  archivní číslo 629  sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.15 
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20 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
  
a) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 54 s Novákem Ladislavem dle důvodové 
zprávy bod 1 a) 
b) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 34 s Mgr. Kubíkovou Barborou dle důvodové 
zprávy bod 1 b) 
c) Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 38 s Růžičkou Janem dle důvodové zprávy bod 
1 c) 
d) Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 28 s Ing. Bezecnou Martou dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
e) Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13 s Mikšíkovou Jaroslavou dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
f) Sladkovského 1D, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10 s Hájkem Davidem dle důvodové zprávy 
bod 1 f) 
g) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 16 s Ondráškovou Zdenkou dle důvodové zprávy 
bod 1 g) 
h) Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 44 s Černou Annou dle důvodové zprávy bod 
1 h) 
ch) Družební 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19 s Vašutovou Ivanou dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
i) Na Šibeníku 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s Ing. Vavrdovou Stanislavou dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
j) Jeremenkova 30, velikosti 0+1, č.b. 2 s Balcarovou Markétou dle důvodové zprávy  bod 2 
c) 
k) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s Matluchovou Lydií dle důvodové 
zprávy bod 3 a)     
l) P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 22 s Jurečkou Davidem dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
m) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 44 s Danihelovou Marikou dle důvodové 
zprávy bod 3 c) 
n) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 63 s Danihelovou Šárkou dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
o) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 76 s Matluchovou Marií dle důvodové 
zprávy bod 3 e) 
p) Náměstí Hrdinou 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 se Simonem Michalem dle důvodové 
zprávy bod 4) 
 
3. souhlasí 
1. s poskytnutím městského bytu pro manžele Globovi dle důvodové zprávy bod 5) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 1/2 roku s nájemci: 
Kudláčová Šárka a Karel, P.Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc 
Martová Blažena a Radomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Zdeňka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Schulz Jan, P. Přichystala 70 
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dle důvodové zprávy bod 6 a) 
      b) na 2 roky s nájemcem - BB: 
Ing. Kopecký Karel, Balbínova 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 b)  
 
3. s uzavřením  nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Alena Toncrová, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Pavel Ludín a Marie, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7)   
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
21 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 1660 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře  610 m2 a pozemku parc.č. 1661 zahrada o výměře 179 m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc   předem určenému zájemci  a to manželům Petru a Evě 
Grigárkovým dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. nevyhovuje 
žádosti pana Alexandra Reška o zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes 
část pozemku parc. č. 195/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 195 m2, na pozemek 
parc. č. 384/4, zahrada, o výměře 504 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I/2 str. 1, 2, 3 
 
4. nevyhovuje 
žádosti paní Evy Mikulové o zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes 
pozemek parc. č. st. 195/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 195 m2, na pozemek 
parc. č. st. 194, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 413 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod I/3 str. 3, 4 
 
5. nevyhovuje 
žádosti Společenství vlastníků Resslova 40/4, Olomouc-Nová ulice, o zřízení věcného 
břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. st. 195/3, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 1 195 m2, na pozemek parc. č. 384/7, ostatní plocha, o výměře 171 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/4 str. 4, 5, 6 
 
6. revokuje 
své usnesení bod č. 15 část 9 ze dne 6. 9. 2005 a schvaluje změnu nájemní smlouvy 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem Wiedermanem dne 21. 9. 2005 ke dni 
podpisu této smlouvy tak, že nezastavěná část pozemků parc. č. st. 72 a parc. č. 50, k. ú. 
Olomouc město, obec Olomouc, bude zpoplatněna k účelu užívání jako příjezdová cesta a 
parkovací stání částkou 15% z ceny pozemku (4190,- Kč/m2/) ročně a část pozemků 
zastavěná stavbou bude zpoplatněna částkou 4,- Kč/m2/rok. Současně rada města 
schvaluje změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem 
Wiedermanem dne 21. 9. 2005 tak, že za dobu od podpisu nájemní smlouvy 21. 9. 2005 do 
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kolaudace příjezdové cesty a parkovacího stání 15. 5. 2006 se nájemné za nezastavěnou 
část pozemků snižuje na polovinu sjednaného nájemného dle důvodové zprávy bod I/5 str. 6, 
7, 8 
 
7. nevyhovuje 
žádosti pana Wiedermana ve věci odpuštění úroků z prodlení ve výši 4% z částky 209 886,- 
Kč od 10. 9. 2002 do zaplacení dle důvodové zprávy bod I/5 str. 6, 7, 8 
 
8. schvaluje 
zveřejnění záměru města prodeje ideální 1/2 domu č. p. 676 (Vídeňská 7) na pozemku parc. 
č. st. 855, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 859 m2, a ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 
855, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, předem 
určeným zájemcům, a to spoluvlastníkům domu č. p. 676 (Vídeňská 7) a pozemku parc. č. 
st. 855, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 859 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II/1 str. 8, 9 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006 bod 8, část 29, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
849/101 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) a vyhovět žádosti nájemce a 
schválit prodej nebytové jednotky č. 849/101 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 
6, 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 343/24427 na společných částech domu č. p. 
848, 849, 850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  343/24427 na pozemku parc. 
č. st. 922, 921, 920, 917, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci fy Tyfloservis, o. p. s., za kupní cenu celkem 50.000,- Kč, z toho za jednotku 
39.085,- Kč, za pozemek 5.978,- Kč a náklady 4.937,- Kč dle důvodové zprávy bod II/2 str. 9, 
10 
 
10. schvaluje 
vrácení nájmů nájemcům domu Kpt. Nálepky 4 dle tabulky uvedené v důvodové zprávě bod 
III/1 str. 11 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
22 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: 6 
 
23 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
vykrytí částek dle přílohy č. 1 položek 11, 19, 21 a 22 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
24 Rozpočtové zm ěny -  žádost o vykrytí položky ze souboru 

nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky ve výši 150 571,50 Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí požadavku z rezervy k dispozici  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 6.2 
 
25 Zařazení do soupisu nekrytých požadavk ů - výkupy pozemk ů v 

k.ú. Černovír  
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: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bo programu: 6.3 
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26 Prodej dom ů - návrh na  zm ěnu rozpo čtu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6.4 
 
 
27 Projekt rozvoje MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu realizace akce „Systém preference MHD a informační systém MHD v Olomouci“ dle 
upraveného doporučení v kapitole 3. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zástupcům města v představenstvu DPMO, .a.s. projednat vodorovné dopravní značení na 
Masarykově ulici v Olomouci 
T: 7.11.2006 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
28 Příprava projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy projektů uvedených v bodech 2.1 až 3.4 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh složení projektových týmů schválených projektů 
T: 19.12.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
29 Prohlášení o spolufinancování projekt ů financovaných pomocí 

FM EHP a Norska  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závazek spolufinancování realizace projektu Obnova vojenského hřbitova dle následujícího 
prohlášení:  
Žadatel statutární město Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování v míře, tj. 15 % 
oprávněných nákladů, po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 140 950 EUR. 
Žadatel také zaručuje financování neoprávněných nákladů. Žadatel zajistí financování 
projektu v průběhu jeho realizace tak, aby v jeho průběhu nedošlo vzhledem k plánovanému 
rozvržení zpětných plateb (refundací nákladů) ze zdrojů Finančních mechanismů 
EHP/Norska a postupnému vzniku nákladů k deficitu finančních prostředků. 
 
3. schvaluje 
závazek spolufinancování realizace projektu Modernizace jídelen mateřských a základních 
škol dle následujícího prohlášení: 
Žadatel statutární město Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování v míře, tj. 15 % 
oprávněných nákladů, po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 269 389 EUR. 
Žadatel také zaručuje financování neoprávněných nákladů. Žadatel zajistí financování 
projektu v průběhu jeho realizace tak, aby v jeho průběhu nedošlo vzhledem k plánovanému 
rozvržení zpětných plateb (refundací nákladů) ze zdrojů Finančních mechanismů 
EHP/Norska a postupnému vzniku nákladů k deficitu finančních prostředků. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
30 Svatoplukova, K řelovská ul. - chodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu A dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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31 SEV - Sluňákov, dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění Dodatku č. 2 ke smlouvě 22770361 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 
 
3. ukládá 
primátorovi ihned podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě 22770361 o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
T: 7.11.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
32 Spolupráce s LOZ ( zm ěna smlouvy )  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě s LOZ uzavřené dne 1.12.2004 
 
3. schvaluje 
smlouvu o zajištění péče o toulavé psy s účinnosti od 1.1.2007 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek č.1 ke smlouvě s LOZ a smlouvu o zajištění péče o toulavé psy 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
33 Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na obnově vozidel s dopravcem DPMO, a.s. 
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3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na obnově vozidel s dopravcem 
DPMO, a.s. 
T: 7.11.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
34 Olomouc CITY  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obsluhu obchodně společenského centra Olomouc CITY dopravcem Connex Morava, a.s. 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
35 Obsluha obchodních center  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
snížení sazby Kč/km pro obsluhu obchodních řetězců dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
36 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky a majetkem z 

rozpo čtu zřizovatele u MŠ Olomouc, kpt. Nálepky 10, 
příspěvková organizace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat opatření uvedená v bodě E. Závěr  v Protokolu č. 22/2006 
T: 5.12.2006 
O: ředitelé mate řských škol 
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3. ukládá 
realizovat závěry dle diskuze v RMO 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 16 
 
37 Audit hotovostních p říjmů na pokladnách odbor ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
realizovat doporučené nápravná opatření uvedené v bodě IV. B Zprávy č. 24/2006 o 
zjištěních z vykonaného auditu ze dne 4.10.2006 
T: 21.11.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
realizovat doporučená nápravná opatření uvedená v bodě IV. B  Zprávy č. 24/2006 o 
zjištěních z vykonaného auditu ze dne 4.10.2006 
T: 21.11.2006 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  

vedoucí odboru sociální pomoci 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 17 
 
38 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

stavebním Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru stavebním MmOl dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 1. 2007 
 
3. pověřuje 
stavební odbor MmOl vedením vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb.., v 
rozsahu územní působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18 
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39 Žádost Římskokatolické farnosti sv. Michala v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
40 Žádost Krajského soudu v Ostrav ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
41 Plnění Programového prohlášení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předložené plnění Programového prohlášení RMO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 21 
 
 
42 Žádost o vydání bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 22 
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43 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou 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: 23 
 
 
44 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
návrh veřejné finanční podpory v oblasti sportu 
 
2. schvaluje 
rozdělení veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu SmOl 
T: 21.11.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 23.1 
 
 
45 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit a 

volného času 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
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3. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 7.11.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23.2 
 
46 Dějiny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finanční částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
47 DHO - souhlas s po řízením majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořízení dlouhodobého hmotného majetku hrazeného z fondu reprodukce příspěvkové 
organizace Divadlo hudby Olomouc dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
upozornit ředitelku Divadla Hudby Olomouc na porušení pracovní kázně za nedodržení 
podmínek stanovených ve zřizovací listině 
T: 7.11.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
48 Koncepce kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
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49 Činnost komisí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
odborné komise Rady města Olomouce ke dni 19.10.2006 a vyslovuje poděkování všem 
členům , kteří v těchto komisích pracovali 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27 
 
50 Rozpracování usnesení z 26. zasedání ZMO, konaného dne 13. 

10. 2006 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 2, části 3 usnesení ZMO z 13.10.2006 - Rozpočtové změny - dodatek: 
- ekonomickému odboru zařadit rozpočtové změny do plánu roku 2006 (T: ihned) 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
2. ukládá 
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO z 13.10.2006 - Pořízení změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu OKR zahájit pořízení změny č.XVIII ÚPnSÚ Olomouc  dle bodu 2 usnesení 
ZMO (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 21.11.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 13.10.2006 - Veřejná finanční podpora v oblasti životního 
prostředí: 
- uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 13.10.2006 - Dotace povodeň 2006 - schválení smlouvy: 
- primátorovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace  
T: 7.11.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
k bodu 10, části 4 usnesení ZMO z 13.10.2006 - Dotace povodeň 2006 - schválení smlouvy: 
- vedoucímu OŽP odeslat smlouvu o poskytnutí dotace 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
6. ukládá 
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 13.10.2006 - Pojmenování ulice: 
- informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených směrnic (T: ihned) 
T: 7.11.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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7. ukládá 
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 13.10.2006 14 Kojenecký ústav - most - dotace 
- primátorovi podepsat prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů v rámci realizace 
investiční akce „Kojenecký ústav - most“ (T: ihned) 
T: 7.11.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
 
51 Návrh rozpo čtu roku 2007 - 1. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


