
 
USNESENÍ 

 

z 61. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8.3.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 8.3.2005 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 46, část 10 usnesení RMO z 5.10.2004, týkající se pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ 
- bod 26, část  2 usnesení RMO z 30.11.2004, týkající se koupaliště Poděbrady 
 
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. 735/2 zahrada o výměře 405 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Janu Sadílkovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Marii Tesařové dle důvodové zprávy 
bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 187/1 orná půda  o výměře 193 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Anně Vodrážkové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 29/3  zahrada o výměře 83 m2 v  
k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Renatě a Romanovi 
Buriánovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1903/120 orná půda o výměře 630 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu 
Bystrovany dle důvodové zprávy bod I. 5)  
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6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 1857/106 orná půda o výměře 595 m2, 
parc. č. 1857/107 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 1857/108 orná půda o výměře 531 
m2, parc. č. 1857/109 orná půda o výměře 661 m2, parc. č. 1857/110 orná půda o výměře 
747 m2   vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu 
Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o 
velikosti 12 m2 předem určenému zájemci MUDr. Leoši Hamplovi dle důvodové zprávy bod I. 
7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu NP Žerotínovo náměstí č.o. 3 - 39,38 m2 předem 
určenému zájemci OL-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu: 
- garážového státní (garáž č. 8) Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 10,10 
m2 předem určenému zájemci  Karlu Fialovi, 
-  garážového státní (garáž č. 12), Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti  
13,34 m2 předem určenému zájemci Zdeňku Hanákovi, 
- stání v motogaráži  č. 3 Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 5,37 m2 
předem určenému zájemci  Rostislavu Vlachovi, 
- stání v motogaráži  č. 2 Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 5,37 m2 
předem určenému zájemci  Vladimíru Kočíbovi, 
- stání v motogaráži  č. 5 Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5, o velikosti 5,37 m2 
předem určenému zájemci  Jaromíru Mikudíkovi dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu garážového stání Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 
1019/5, o velikosti 14,60 m2 předem určenému zájemci Ing. Janu Pospíšilovi dle důvodové 
zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 139 m2 v k.ú. 
Hejčín předem určenému zájemci paní Blaženě Kánské na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a při nájemném 4,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 11)   
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu garážového stání o výměře 15 m2 v NP - Kmochova č.o. 
19a předem určenému zájemci Jiřímu Hanákovi na dobu neurčitou při sazbě nájemného 
500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
13. zveřejnění výpůjčky nebytových prostor o výměře 584,60 m2 nacházejících se v objektu 
č.p. 198 na pozemku parc.č. 1017 v k.ú. Nová Ulice s vchodem z ulice Škrétova č.o 2 
předem určenému zájemci Mateřské škole Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizaci dle 
důvodové zprávy bod I. 13)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/2 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Jitce Dohnalové bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 304 m2 a pozemku 
parc.č. st. 1112 zast. pl. o výměře 17 m2, vše  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
Jaroslavu a Aleně Baldessariovým dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 612 zahrada o výměře 334 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc panu Jířímu Grecmanovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3)   
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17. úplatný pronájem části  pozemku  parc. č. 104 ost. pl. o výměře 230 m2 v k. ú. Nedvězí  
u Olomouce, obec Olomouc panu Jiřímu Šretrovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
18. úplatný pronájem pozemků parc. č.  13/2 orná půda o výměře 180 m2 a parc. č. 14/2 
orná půda o výměře 21 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům Evě a Vladimíru 
Laštůvkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
  
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 999 ost. pl. o výměře 130 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní Věře Mlčochové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 6)   
 
20. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 231/5 ost. pl. o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manželům Iloně a Michalu Hlavovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 275 zahrada o výměře 185 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu Josefu Michálkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 8) 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/32 zahrada o výměře 260 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu Martinu Bolkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)  
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní Miladě Nevrlé bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 10)   
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc manželům Zdeňce a Michalu Krejčím dle důvodové zprávy 
bod II. A) 11)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č 98/2 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům Naděždě a Miroslavu Bojkovským bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12)     
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu Marku Burgovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 13)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 60 m2 a části pozemku 
parc. č. 446/1 orná půda o výměře 30 m2, vše  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní  Ivaně 
Lutovské bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 14)    
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 120 m2 a části 
pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
panu Ladislavu Slezákovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 130 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc panu Pavlu Řehulkovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 16) 
 
30. úplatný pronájem části pozemku 566/7 orná půda o výměře 238 m2  v k. ú.  Hodolany, 
obec Olomouc manželům Karlu a Šárce Kudláčovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 17)  
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31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 385 m2 + 15 m2 
pozemku pod chatkou v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Aleně a Zdeňkovi 
Frnkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Martinu a Renátě Juřenovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 19)   
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 348 m2 + 16 m2 
pozemku pod chatkou v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Vladislavu a Anně 
Štafovým dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č 1856 zahrada o výměře 328 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Stanislavu a Marii Greplovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 21)   
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 532/1 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k.ú. 
Svatý Kopeček, části pozemku parc.č. 1025/23 ostatní plocha o výměře  2 m2 v k.ú. 
Hodolany, části pozemku parc.č. 19/3 ostatní plocha o výměře  4 m2 v k.ú. Klášterní 
Hradisko a části pozemku parc.č. 287 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Lazce, vše obec 
Olomouc společnosti outdoor akzent s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 22) 
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Marii Illeové dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 93/26 ostatní plocha o výměře 4 m2  v  k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc  panu Karlu Markovi dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/20 ostatní plocha o výměře 6 m2 a části 
pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc Tělovýchovné 
jednotě Sokol Olomouc - Černovír dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 783 ostatní plocha o výměře 15 m2  v  k. ú. 
Křelov, obec Křelov - Břuchotín panu Tomáši Špundovi dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 783 ostatní plocha o  výměře 15 m2 v  k. ú. 
Křelov, obec Křelov - Břuchotín panu Michalu Špundovi dle důvodové zprávy bod II. A) 27)  
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 783 ostatní plocha o výměře 18 m2  v  k. ú. 
Křelov, obec Křelov - Břuchotín panu Jiřímu Latovi dle důvodové zprávy bod II. A) 28)  
 
42. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 783 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Křelov, obec Křelov - Břuchotín panu Tomáši Latovi dle důvodové zprávy bod II. A) 29)  
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 783 ostatní plocha o výměře 15 m2 v  k. ú. 
Křelov, obec Křelov - Břuchotín paní Janě Kratinové dle důvodové zprávy bod II. A) 30)  
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  783 ostatní plocha o výměře 15 m2 v  k. ú. 
Křelov, obec Křelov - Břuchotín panu Jiřímu Recovi dle důvodové zprávy bod II. A) 31)  
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení rozvodů NN na pozemcích 
parc. č. 1062/61 o výměře 200 m2 a parc. č. 1052/2 o výměře 870 m2, vše ost. pl. v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 33)  
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46. úplatné zřízení věcného  břemene  obsahujícího  právo  uložení  horkovodní  přípojky  na 
pozemcích  parc.č. 81/6  zahrada  o  výměře  1 378 m2  a  parc. č. 1071/1 ost.  pl.  o  výměře  
16 842 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
 
47. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení elektrické přípojky na 
pozemku parc.č. 504/1 ost. pl. o výměře 3 242 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. 1030 zahrada o výměře 405 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví paní Romany Jeřábkové dle podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 36)  
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů  NN  na  pozemcích 
parc.č. 75/69 ost. pl.  o  výměře 1 793  m2 a parc. č. 75/115 ost. pl. o výměře 778 m2,  vše  v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc  ve prospěch  společnosti  Severomoravská  energetika,  
a. s.  za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 38)  
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě na pozemku parc. č. 263/5 ost. pl. o výměře 10 970 m2 v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. 
A) 40)   
 
50. variantu nájemného b., tj.  250,- Kč/m2/rok za pronájem nemovitosti Jilemnického č. o. 
47 A o výměře 297,04 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
51. uzavření dodatku č. 2 dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
52. úplatný pronájem pozemků parc. č. 699/1 o výměře 24 m2, parc. č. 699/2 o výměře 66 
m2, parc. č. 700/1 o výměře 24 m2 a parc.č. 700/2 o výměře 60 m2, vše lesní pozemek v 
k.ú. Lošov, obec Olomouc panu Josefu Lavrenčíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 41)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
pana Bernharda Tenglera o úplatný pronájem pozemků parc. č. 247/4 zahrada o výměře 847 
m2 a par. č. 249/21 louka o výměře 961 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 39)   
 
3. souhlasí 
1. s ukončením nájemního vztahu v případě nesouhlasu nájemce s rozšířením předmětu 
nájmu Vrchlického ul. na pozemku parc. č. 1019/5 v garáži č. 8, 12 a v motogaráži č. 2, 3, 5 
dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
2. se snížením nájemného o 30% od 1.11.2003 do doby opravy střechy nebytového prostoru 
skladu Masarykova 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
3. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Horní náměstí 23 ve výši 
31.500,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
4. s podnájmem části NP Michalská 2 pro Tomáše Subotu za podmínek stanovených v 
podnájemní smlouvě ze dne 9. 2. 2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)    
 
5. se snížením nájemného na 40.000,- Kč/rok za pronájem střechy domu Foerstrova č.o. 1- 
technologické zařízení pro šíření rozhlasového vysílání dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
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6. s instalací rozvodů a antény pro připojení k internetu prostřednictvím Moravské sítě na 
střeše objektu Tererovo nám. 2 se sazbou nájmu 6.500,- Kč/ročně za jednu anténu, doba 
nájmu neurčitá dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
7. s odpočtem nákladů vložených do stavebních úprav spočívajících v rekonstrukci a 
modernizaci WC včetně nového vstupu na tyto toalety, v propojením primátorského  salonku 
s točitým schodištěm do I. patra radnice, v rekonstrukcí nevyhovující podlahy v místnostech 
GI., GII., včetně zazdění stávající prosklené vitríny v místnosti G2,  ve vybudováním 
rozšířeného výstavního prostoru včetně zázemí galerie, depozitáře uměleckých děl a 
prodejny výtvarných potřeb prostorech č. I. a II., v rekonstrukcí stávající vodoinstalace a 
elektroinstalace a rozvodů topného systému v místnostech označených jako 21 a 22 v NP - 
Horní nám.  - radnice z nájemného ve výši 2.327.993,98 Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 
9)  
 
8. s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 30.12.2004 na nebytový prostor o výměře 33 
m2 v budově Hodolanského divadla č.p. 975 na pozemku parc. č. st. 691 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc mezi Moravským divadlem Olomouc a panem Petrem Ondruškou dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
9. s prodloužením doby výpůjčky pozemku parc. č. 124/17 ost. pl. o výměře 5 279 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti Frommer a Jaromiš a. s.  do 30. 9. 2010 dle 
důvodové zprávy bod III. 8)   
 
10. se zúžením předmětu výpůjčky  pozemku  parc. Č  124/17 ost.  pl. o  výměře 5 279 m2  v  
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc společnosti Frommer a Jaromiš a. s.  o část 
předmětného pozemku o výměře 1 287m2, a to podobu výstavby obtokového kanálu od  
1. 10. 2005 do 30. 11. 2007 dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
11. s postupem dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
12. s převodem zemědělských pozemků v k.ú. Horka nad Moravou a Hynkov dle důvodové 
zprávy bod III. 10)  
 
13. s uplatněním inflačního koeficientu u nebytových prostor určených k ponechání v majetku 
SmOl, kde je stanoveno nájemné minimálně 1.500,- Kč ročně dle důvodové zprávy bod IV. 
3)   
 
4. nesouhlasí 
s instalací rozvodů a antény pro připojení k internetu prostřednictvím Moravské sítě na střeše 
objektů  Foerstrova č.o. 15 a Foerstrova č. o. 33 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
5. bere na v ědomí 
- průběžnou zprávu o průběhu úprav městského tržiště dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
- důvodovou zprávu bod III. 10)   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 130/2 zast. pl. o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 31/3 
ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům Dr. 
Adamovi a Márii Zimovčákovým za kupní cenu ve výši  580,- Kč/m2, tj. 16 130,- Kč včetně 
nákladů  dle důvodové zprávy bod III. 1)       
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hejčín panu Mgr. 
Tomáši Palčovi při kupní ceně ve výši 750,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 2)   
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3. směnu části pozemku parc. č. 94/77 ost. pl. o výměře 345 m2v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Frommer a Jaromiš a. s. za část pozemku parc. č. 
124/17 ost. pl. o výměře 345 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Bernharda Tenglera o odprodej pozemků parc. č. 247/4 zahrada o výměře 
847 m2 a par. č. 249/21 louka o výměře 961 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 39)  
 
2. žádosti manželů Bc. Zdeňky a Ing. Romana Chrenkových o odprodej části pozemku parc. 
č. st. 1017 zast. pl. o výměře 1 000 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 3)  
 
3. žádosti pana Ing. Josefa Svobody o odprodej částí pozemku parc. č. 1907/6 vodní plocha 
o celkové výměře 133 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. 4) 
 
4. žádosti pana Vlastimila Raclavského o odprodej pozemku parc. č. 265/141 ost. pl. o 
výměře 129 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
5. žádosti pana Otakara Suchého o odprodej pozemku parc. č. 1019/11 orná půda o výměře 
54 903 m2 v k.ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
6. žádosti obce Horka nad Moravou o směnu části pozemku p.č. 1568/1 o výměře 21 000 m2 
a pozemku p.č. 1566 o výměře 836 m2, vše k.ú. Horka nad Moravou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemky p.č. 1530/2, 1531/15, 1532/8, 1527/41, 1528/24, 
1527/26 a 1534/15, vše k.ú. Horka nad Moravou ve vlastnictví obce Horka nad Moravou dle 
důvodové zprávy bod III. 10)  
 
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. schvaluje 
nájemní smlouvy dle důvodové zprávy body č. 1a 6 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  dle důvodové zprávy body č.  2, 3, 4 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření  kupní smlouvy  dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
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4 Veřejná zakázka č. 11-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „ZŠ Mozartova - oprava 
vnějšího pláště budovy a  rekonstrukce výdejny stravy včetně střechy“ referenční číslo 11-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 16-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „MŠ Mozartova - kompletní 
oprava vnějšího pláště budovy“ referenční číslo 16-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 25-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Vytvoření a tisk propagačních 
tiskovin“ referenční číslo 25-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Vladimíra Pokorného  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 73-04 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, kteří nesplnili 
kvalifikaci pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Řezníčkova“ referenční 
číslo 73-04  dle důvodové zprávy 
 
3. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
školní jídelny při ZŠ Řezníčkova“ referenční číslo 73-04 uchazeči PSK Group, spol. s r.o., 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 26-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Vytvoření a tisk informačních 
tiskovin“ referenční číslo 26-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Vladimíra Pokorného k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 61-04 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. přiděluje 
v souladu s ust. §  65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce objektu Hynaisova ul. 10- dodatečné stavební práce - I.“  ref. číslo 61-04  
uchazeči Sdružení společností: VCES - EUROGEMA 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
10 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: 
 
1. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+2, č.b. 32, s Baliarovou Renatou dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
2. U Letiště 2, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 11, s Ing. Bárovou Romanou dle důvodové zprávy bod 
1b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Svoboda Jiří, Jana, Družební 11, Olomouc 
Štefánik Stanislav, Dr. Nešpora 13, Olomouc 
Frélichová Marie, Skupova 9, Olomouc 
Píš Michal, Sienkiewiczova 11, Olomouc 
Pospíšil Radek, Jitka, Synkova 11, Olomouc 
Poláčková Dagmar, Černá cesta 9, Olomouc 
Hejtman Oldřich, Tř. Svobody 14, Olomouc 
Skácelová Vlasta, Pol.vězňů 4, Olomouc 
Pokorná Kateřina, Foerstrova 17, Olomouc 
Šamová Katarína, Fischerova 2, Olomouc 
Přibyl Václav, Helena, Peškova 1, Olomouc 
Maňurová Leona, Rožnavská 3, Olomouc 
Mlčochová Irena, I. P. Pavlova 36, Olomouc 
Lichtblauová Dana, I. P. Pavlova 40, Olomouc 
Koppová Pavla, Jiráskova 10A, Olomouc 
Šalantai Jarmila, Rumunská 11, Olomouc 
Kubíček Václav, Jana, Rumunská 11, Olomouc 
Prošková Lenka, Topolová 6, Olomouc 
Škodová Ivana, Josef, Peškova 2, Olomouc 
Nedbal Bohumil, Příčná 4, Olomouc 
Chlapíková Petra, Kosmonautů 16, Olomouc 
Drtil Ludvík, Bohuslava, Příčná 2, Olomouc 
Janíková Františka, P. Přichystala 68, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Vuová Eva, Riegrova 3, Olomouc 
Vávrová Iveta, Richard, Pol.vězňů 2, Olomouc 
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Šlehoferová Iva, Libor, Černá cesta 11, Olomouc 
Zlámal Milan, Černá cesta 11, Olomouc 
Berková Romana, Dolní nám.48, Olomouc 
Hynek Jiří, Riegrova 24, Olomouc 
Poláková Helena, Družební 17, Olomouc 
Želísková Hana, Komenského 6, Olomouc 
Rajtová Šárka, Sladkovského 1A, Olomouc 
Endlicher Kamil, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:   
Pompa Igor, Dáša, Zikova 13, Olomouc 
Černá Eva, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Ester, P. Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Josefa, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2c) 
 
2.  s uzavřením nájemní smlouvy na městské byty po výměně: 
Eva a Ing.Milan Kroaovi, Družební 19, Olomouc, 2+1 
Jana a Pavel Jarošovi, Rožňavská 4, Olomouc, 3+1  
dle důvodové zprávy bod 3)    
 
3. prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu:   
      a) na 2 roky s nájemci: 
Ivana Kuhnová,Černá cesta 49, Olomouc 
Oldřiška Dostalíková, tř.Kosmonautů 12, Olomouc   
      b) na 1/2 roku s nájemcem: 
Věra Cínová, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  4 a,b)  
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Jan a Šárka Hacajovi, Zikova 13, Olomouc   
Michal Hamerský, Pol.vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  5)  
 
5. s rozšířením nájemních smluv:  
byt  Dolní náměstí 7, Olomouc, Oldřich Čep o družku Markétu Ševčíkovouna  
byt  Zikova 13, Olomouc  Hana Matoušková o vnuka Přemysla Ventrubu  
byt Řezáčova 20, Olomouc Dana Geržová o dceru Lenku Psotkovou a zetě Tomáše Psotku 
dle důvodové zprávy bod  6 a,b,c)      
 
6. se změnou nájemce:   
Danuše Zatloukalová, Na Vozovce 46, Olomouc - dříve syn Martin Zatloukal  
Jana Paseková, Na střelnici 2, Olomouc - dříve rodiče Miroslav a Jitka Pasekovi 
Gabriela a Karel Kotrlovi, Stiborova 22, Olomouc - dříve matka Alena Švončinárová  
Jiří Vlach, I.P.Pavlova 42, Olomouc - dříve rodiče Josef a Ing. Soňa Vlachovi 
Iva Švierčková, Rožňavská 12, Olomouc - dříve babička Františka Švierčková 
Zdeněk Novák, Sienkiewiczova 7, Olomouc - dříve sestra Zuzana Nováková 
dle důvodové zprávy bod  7)    
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
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11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Rédou dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Chalupovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Zdenou Kroupovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
12 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 195/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 12, 15 m2  
v k. ú. Nová Ulice za účelem výstavby trafostanice, nájemné 15 Kč/m2 za rok, SME a.s. 
Ostrava, pobočka Olomouc dle důvodové zprávy bod  I/ 1 str. 1,2.  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 357 m2 v k. ú. Lazce  spoluvlastníkům domu 
Na Střelnici 28, a to  Zdenku Bartoňovi, Vlastě Dokoupilové Marii Lehečkové, JUDr. Marii 
Kodytkové, manželům Jiřímu  a Daniele Veselým, Josefu a Janě Labonkovým, Ing. Antonínu 
a Jiřině Toncrovým, Kamilu Alexovi, Marii Jurčové, Jánu Bachňákovi, Taťáně Sklenákové, 
Zdeňce Brosingerové za kupní cenu ve výši  172.583,- Kč dle důvodové zprávy bod I/ 2 str. 
2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku  parc. č. st. 1624 zast. plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k.ú. Holice  
spoluvlastníkům domu Přerovská 74 a to Magdaleně Krüllové, Jiřímu Holčíkovi, Zdeňce 
Holčíkové, Iloně Jurčové, Ivaně Dvořákové, manželům RNDr. Pavlíně a Antonínu Čapkovým 
a Pavle Škodové za kupní cenu ve výši  19.379,- Kč dle důvodové zprávy bod I/ 3 str. 2,3 . 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2372 zast. plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Anně 
Šverclové a panu Vladimíru Skalickému za kupní cenu ve výši 16.349,- Kč dle důvodové 
zprávy bod I/4 str. 3, 4. 
 
5. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 108 zast. plocha a nádvoří o výměře 644 m2 
v k. ú. Lazce   předem určenému zájemci,  a to paní Taťáně Krškové dle důvodové zprávy 
bod I/ 5 str. 4.  
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Římského ve věci odprodeje  pozemku parc. č. 303 ost. plocha o výměře 1430 
m2 v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod I/ 6 str. 5,6.   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Zdeňka Dvořáka, Marie Adamíkové a pana Jaroslava Kozáka ve věci 
odprodeje části pozemku parc. č. st. 745 zast. plocha v k. ú. Hodolany o výměře 277 m2 dle 
důvodové zprávy bod  I/7 str. 6.   
 
8. schvaluje 
změnu účelu nájmu části  společných prostor  - klubovny - v domě Kpt. Nálepky 6, nájemce 
Klub českých turistů, na sklad pro potřeby Klubu českých turistů dle důvodové zprávy bod III/ 
1 str. 8.  
 
9. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod III/ 2 str. 8,9 
 
10. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod III/3 str. 9,10 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny roku 2005 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) zařazení požadavku Moravského divadla do soupisu nekrytých požadavků 
b) zařazení požadavku Moravské filharmonie do soupisu nekrytých požadavků 
c) zařazení požadavků do soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s vykrytím požadavků z rezervy k dispozici dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
15 Protipovod ňová opat ření - rozpo čtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení položky 3.608.400,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na výkup pozemků od 
firmy FE Produkt, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
16 Zvláštní užívání místní komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 6 vozidel zákazníků Ferrocentra v souladu s důvodovou 
zprávou ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro vozidlo SPZ OLC 84 - 97 v souladu s důvodovou 
zprávou ad B) 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla ČSOB a.s. v souladu s důvodovou zprávou ad 
C) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
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17 Oprava komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provedení oprav dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy provést realizaci oprav dle důvodové zprávy 
T: listopad 2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
specifikovat akce č. 2, 3, 4, 5 dle důvodové zprávy 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
zpracovat harmonogram realizace oprav ulic Kyselovská a Lidická 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
6. ukládá 
zadat zpracování projektové dokumentace na opravu komunikací Kyselovská a Lidická dle 
důvodové zprávy 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
18 Veřejná finan ční podpora v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
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: 5.4.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
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19 Plán odpadového hospodá řství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle závěrů důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
20 Péče o nové plochy m ěstské zelen ě 
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: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
21 Hodnocení Programu prevence kriminality za rok 200 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu:13 
 
 
22 Hodnocení Programu prevence kriminality - PARTNERS TVÍ za 

rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
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23 Návrh kontroly využívání p říspěvků SmOl pro projekty 
zařazené do Programu prevence kriminality - PARTNERSTV Í na 
rok 2005  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh kontroly dle bodu II. důvodové zprávy 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
24 Pravidla pro poskytování ve řejné podpory - zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl dle upravené 
důvodové zprávy 
  
3. ukládá 
předložit přepracovanou přílohu č. 4 dle diskuse v RMO 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
25 Příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené přílohy  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 5.4.2005 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
26 Příspěvky v oblasti sportu a t ělovýchovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle přílohy důvodové zprávy (do 50.000 Kč) 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce příspěvky nad 50.000 Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit příspěvky (nad 50.000 Kč) dle důvodové zprávy 
  
5. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytování příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: 3.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 18 
 
 
27 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
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28 Plavecký stadion - opravy a údržba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím finančních prostředků ve výši 845.188,-- Kč na krytí nákladů na opravy a údržbu 
dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky ve výši 845.188,-- Kč do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy 
 
4. souhlasí 
s předložením vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele společnosti  OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
29 Přehled p říspěvků na úhradu neinvesti čních náklad ů MŠ 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listin ě MŠ Olomouc, Rooseveltova 
101 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vyhodnotit a předložit ekonomický dopad účinnosti vyhlášky č. 14/2005 Sb. na rozpočet 
SmOl za období leden až červen 2005 
T: červenec 2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. souhlasí 
se sloučením Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 s Mateřskou školou Olomouc, 
Rooseveltova 101 k 1.7.2005 dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 dle přílohy 
důvodové zprávy 
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5. ukládá 
předložit návrh na sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 s Mateřskou školou 
Olomouc, Rooseveltova 101 na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
předložit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 na 
jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
30 Příspěvky - kultura, publikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti kultury dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací dle upravené 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravených příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy a v 
souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 14.6.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. schvaluje 
zařazení žádostí o příspěvky na rok 2006 dle bodu 3 důvodové zprávy přímo do návrhu 
rozpočtu na rok 2006 
 
7. schvaluje 
zařazení částky dle bodu 25 přílohy č. 1 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
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31 Příspěvky - oživení centra a Svatého Kope čka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti oživení centra  dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti oživení Svatého Kopečka dle upravené přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravených příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy a v 
souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 14.6.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. schvaluje 
sloučení rezervy z oživení centra a oživení Svatého Kopečka do jedné společné rezervy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
32 Přehled dotací za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
33 Dodatek č. 9 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 9  dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 9 ke smlouvě s TSMO, a.s. 
T: 22.3.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
34 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy na odvolání členů KMČ podle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrhy na jmenování členů KMČ podle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
o změnách KMČ informovat předsedy a nové členy 
T: 5.4.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 27 
 
 
35 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru správy a 

v odboru informatiky MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru správy a v odboru informatiky MmOl dle důvodové zprávy s 
účinností od 9. 3. 2005 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28 
 
 
36 Úzké Díly - regenerace panelového sídlišt ě - RC 11 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
37 Sluňákov - st ředisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění Smlouvy č. 22770361 o poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního 
prostředí České republiky 
 
3. pověřuje 
primátora města Olomouce podepsat smlouvu č. 22770361 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
38 Rozpracování usnesení z 15. zasedání ZMO, konaného  dne 

22.2.2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 5 části 5 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Prodej portfolia SmOl: 
- seznámit ZMO se skutečným výnosem z prodaného portfolia a z prodaných akcií SmOl 
T: 31.5.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 8 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Smlouva o bezúplatném převodu movitého 
majetku: 
- podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (T: ihned) 
T: 22.3.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 8 části 4 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Smlouva o bezúplatném převodu movitého 
majetku: 
- informovat o přijatém usnesení Krajský úřad Olomouckého kraje (T: ihned) 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru školství 
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4. ukládá 
k bodu 9 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Smlouvy s obcemi na r. 2005: 
- podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného 
dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO (T: 
21.6.2005) 
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
k bodu 10 části 4 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Pořízení změn č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XIII/22 (Droždín jih, plocha pro bydlení), 23 
(Slavonín „U rybníka“, ul. Jižní, plocha pro bydlení), 24 (Černovír - Kynologické cvičiště, 
plocha pro zeleň) ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 3 usnesení ZMO (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
k bodu 11 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených pravidel (T: ihned) 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. ukládá 
k bodu 12 části 4 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Návrh Programu prevence kriminality - 
PARTNERSTVÍ na rok 2005: 
- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 22.2.2005, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí 
státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality-PARTNERSTVÍ na rok 
2005 (T: ihned) 
T: 22.3.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
k bodu 13 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Obecně závazná vyhláška statutárního města 
Olomouce č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města 
Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských 
škol: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol (T: ihned) 
T: 22.3.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
9. ukládá 
k bodu 15 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Návrh programu Podpora terénní sociální 
práce 2005: 
- předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.2.2005, 
které je nedílnou součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci 
programu Podpora terénní sociální práce 2005 (T: ihned) 
T: 22.3.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 32 
 
 
39 Povolení vjezdu do p ěší zóny, bezplatná parkovací karta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 1 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 33 
 
 
40 Zařazení do soupisu nekrytých poždavk ů - orloj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 34 
 
 
41 Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle závěru 1,2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizaci závěrů dle důvodové zprávy 
T: listopad 2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35 
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42 Zpráva ze zahrani ční  služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 35.1 
 
 
43 Rekonstrukce MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem zadání stavby dle návrhu na řešení ve smyslu  důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ing. Martin Tesa řík       Ing. Jaromír Czmero 
primátor m ěsta Olomouce       nám ěstek primátora 
 


