
 
USNESENÍ 

 

z 69. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17.5.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 17.5.2005 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 109,08 m2 v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 460 na pozemku parc.č. 619 v k. ú. Povel, obec Olomouc (ZŠ 
Olomouc, Heyrovského 33) předem určenému zájemci Sportovnímu klubu Olomouc Sigma 
MŽ dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího vedení přípojky NN přes pozemek parc. č. 
st. 299/3 zast. pl. o výměře 140 m2 v k.ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti 
MONTERS  spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 1034 o výměře 577 m2, v parc. č. 1035 o výměře 1 255 m2, parc. č. 
606/1 o výměře 2 329 m2, parc. č. 185/4 o výměře 753 m2, parc. č. 561/6 o výměře 286 m2, 
parc. č. 557/1 o výměře 9 300 m2, parc. č. 1062/1 o výměře 11 003 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti České radiokomunikace, a. s. Praha za 
podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po 
dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikačních sítí na pozemcích parc. č. parc. č. 285  o výměře 16641 m2, parc. č. 282 
o výměře 6806 m2, parc. č. 273 o výměře 7763 m2, parc. č. 231/6  o výměře 2539 m2, parc. 
č. 111/1 o výměře 4 120 m2, parc. č. 111/4  o výměře 579 m2, parc. č.  127/1 o výměře         
1 300 m2, parc. č. 111/3 o výměře 1245 m2 a parc. č. 111/5 o výměře 29 m2, vše ost. pl. v 
k.ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 445/1 o výměře 2937 m2, parc. č. 445/3 o výměře 151 
m2, parc. č. 447 o výměře 1 948 m2, parc. č. 445/2 o výměře 952 m2, parc. č. 446/19 o 
výměře 1 512 m2 a parc. č. 445/4 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
  



 2 

5. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikačních sítí na pozemcích parc. č. 42/13 orná půda o výměře 9 487 m2, parc. č. 
46/45 ost. pl o výměře 54 m2, parc. č. 72/7 ost. pl. o výměře 761 m2, parc. č. 72/8 ost. pl o 
výměře 3130 m2, parc. č. 42/2 zahrada o výměře 5 242 m2, parc. č. 80/1 ost. pl. o výměře 
5916 m2, parc. č. 70/1 ost. pl. o výměře 4885 m2, parc. č. 38/3 ost. pl o výměře 2049 m2, 
parc. č. 71 ost. pl o výměře 2325 m2, parc. č. 57/10 orná půda o výměře 1955 m2, parc. č. 
57/13 ost. pl. o výměře 1069 m2, parc. č. 57/22 orná půda o výměře 3200 m2, parc. č. 46/28 
ost. pl. o výměře 786 m2, parc. č. 46/40 ost. pl o výměře 1573 m2, parc. č. 46/55 ost. pl. o 
výměře 1947 m2, parc. č. 46/73 ost. pl. o výměře 944 m2, parc. č. 48/10 ost. pl o výměře    
65 m2, parc. č. 48/15 zahrada o výměře 103 m2, parc. č. 57/22 orná půda o výměře       
3200 m2, parc. č. 84 ost. pl. o výměře 865 m2, parc. č. 85/3 ost. pl. o výměře 105 m2 a parc. 
č. 85/5 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikačních sítí na pozemcích parc. č. 842/2 ost. pl. o výměře 2 272 m2, parc. č. 29/1 
zahrada o výměře 2415 m2, parc. č. 29/6 zahrada o výměře 675 m2, parc. č. 1045/24 ost. pl. 
o výměře 3981 m2, parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 6847 m2, parc. č. 1082/3 ost. pl. o 
výměře 307 m2, parc. č. 1056/1 ost. pl. o výměře 920 m2, parc. č. 1134 ost. pl. o výměře  
878 m2, parc. č. 767/3 trvalý travní porost o výměře 198 m2, parc. č. 809/155 lesní pozemek 
o výměře 2 175 m2, parc. č. 809/234 trvalý travní porost o výměře 422 m2, parc. č. 1056/2 
ost. pl. o výměře 270 m2, parc. č. 1045/15 ost. pl. o výměře 806 m2, parc. č. 1045/20 ost. pl. 
o výměře 3714 m2, parc. č. 1101/9 ost. pl. o výměře 1 537 m2, parc. č. 1059/5 ost. pl. o 
výměře 386 m2, parc. č. 178/3 orná půda o výměře 537 m2, parc. č. 178/2 ost. pl. o výměře 
742 m2, parc. č. 183/31 ost. pl. o výměře 2 447 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
7. zveřejnění odprodeje části pozemku parc.č. 615/1 ost. pl. o výměře 225 m2 a části parc.č. 
835/1 ost. pl. o výměře 30 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému 
zájemci společnosti Tourist centrum s.r.o. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
společnosti K - elektric s. r. o. o úplatný pronájem pozemku parc. č. 444/6 ost. pl. o výměře 
94 m2 a části pozemku parc. č. 444/2 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 18. 11. 2003, bod programu 2, bod II. A) 9) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních sítí na 
pozemcích parc. č. 38/3 ost. pl o výměře 2049 m2, parc.  č. 46/28 ost. pl. o výměře 786 m2, 
parc. č. 46/40 ost. pl o výměře 1573 m2, parc. č. 46/45 ost. pl o výměře 54 m2, parc. č. 46/55 
ost. pl. o výměře 1947 m2, parc. č. 46/73 ost. pl. o výměře 944 m2, parc. č. 48/10 ost. pl o 
výměře 65 m2, parc. č. 48/15 zahrada o výměře 103 m2, parc. č. 57/10 orná půda o výměře 
1955 m2, parc. č. 57/13 ost. pl. o výměře 1069 m2, parc. č. 57/22 orná půda o výměře 3200 
m2, parc. č. 70/1 ost. pl. o výměře 4885 m2, parc. č. 71 ost. pl o výměře 2325 m2, parc. č. 
72/7 ost. pl. o výměře 761 m2, parc. č. 72/8 ost. pl o výměře 3130 m2 a parc. č. 80/1 ost. pl. 
o výměře 5916 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 613 zast. p.l o výměře 2436 m2, 
parc. č. 231/6 ost. pl. o výměře 2539 m2, parc. č. 273 ost. pl. o výměře 7763 m2, parc. č. 282 
ost. pl o výměře 6806 m2 a parc. č. 285 ost. pl. o výměře 16641 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. 
č. 152/4 zahrada o výměře 1554 m2, parc. č. 154/3 zahrada o výměře 401 m2, parc. č. 159/3 
zahrada o výměře 114 m2, parc. č. 1055 ost. pl o výměře 195 m2, parc. č. 1056/1 ost. pl o 
výměře 920 m2, parc. č. 1058 ost. pl o výměře 1072 m2, parc. č. 1059/1 ost. pl o výměře 
10003 m2, parc. č. 1059/2 ost. pl o výměře 865 m2 a parc. č. 1126 ost. pl o výměře 394 m2, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle 
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důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
2. usnesení RMO ze dne 18. 11. 2003, bod programu 2, bod II. A) 10) ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních sítí na 
pozemcích parc. č. 84 ost. pl. o výměře 865 m2,parc. č. 85/3 ost. pl. o výměře 105 m2 a 
parc. č. 85/5 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/3 ost. pl. o 
výměře 1245 m2, parc. č. 111/4 ost. pl. o výměře 579 m2 a parc. č. 8213 m2, vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 59 zast. pl. o výměře 968 m2, parc. č. 253 zast. pl. o výměře 1973 m2, parc. 
č. 349 zast. pl. o výměře 342 m2, parc. č. 29/1 zahrada o výměře 2415 m2, parc. č. 29/4 
zahrada o výměře 221 m2, parc. č. 29/6 zahrada o výměře 675 m2, parc. č. 29/7 ost. pl. o 
výměře 249 m2, parc. č. 53/1 ost. pl. o výměře 1496 m2, parc. č. 477/86 orná půda o výměře 
610 m2, parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 26628 m2, parc. č. 490/5 ost. pl. o výměře 3920 m2, 
parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 840 m2, parc. č. 757/18 ost. pl. o výměře 1809 m2, parc. č. 
757/42 ost. pl. o výměře 267 m2, parc. č. 758/1 ost. pl. o výměře 1528 m2, parc. č. 758/27 
ost. pl. o výměře 1975 m2, parc. č. 758/44 ost. pl. o výměře 568 m2, parc. č. 762/18 ost. pl. o 
výměře 267 m2, parc. č. 762/28 ost. pl. o výměře 303 m2, parc. č. 762/39 ost. pl. o výměře 
32 m2, parc. č. 763/1 ost. pl. o výměře 631 m2, parc. č. 809/151 ost. pl. o výměře 1307 m2, 
parc. č. 809/316 ost. pl. o výměře 3441 m2, parc. č. 842/1 ost. pl. o výměře 6959 m2, parc. č. 
1045/1 ost. pl. o výměře 9962 m2, parc. č. 1045/15 ost. pl. o výměře 806 m2, parc. č. 
1045/20 ost. pl. o výměře 3714 m2, parc. č. 1045/21 ost. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 
1045/22 ost. pl. o výměře 874 m2, parc. č. 1045/24 ost. pl. o výměře 3981 m2, parc. č. 
1045/25 ost. pl. o výměře 6847 m2, parc. č. 1045/26 ost. pl. o výměře 2003 m2, parc. č. 
1045/27 ost. pl. o výměře 545 m2, parc. č. 1045/34 ost. pl. o výměře 1661 m2, parc. č. 
1056/1 ost. pl. o výměře 920 m2, parc. č. 1059/1 ost. pl. o výměře 10003 m2, parc. č. 1075/1 
ost. pl. o výměře 20462 m2, parc. č. 1082/1 ost. pl. o výměře 7849 m2, parc. č. 1082/3 ost. 
pl. o výměře 307 m2, parc. č. 1082/4 ost. pl. o výměře 1197 m2, parc. č. 1082/5 ost. pl. o 
výměře 267 m2, parc. č. 1082/6 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 1082/7 ost. pl. o výměře 
767 m2, parc. č. 1083/1 ost. pl. o výměře 3157 m2, parc. č. 1083/2 ost. pl. o výměře 2623 
m2, parc. č. 1083/5 ost. pl. o výměře 120 m2, parc. č. 1089/1 ost. pl. o výměře 830 m2, parc. 
č. 1089/3 zahrada o výměře 63 m2, parc. č. 1123 ost. pl. o výměře 5512 m2 a parc. č. 1134 
ost. pl. o výměře 878 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 445/1 ost. pl. o výměře 2937 m2, 
parc. č. 445/3 ost. pl. o výměře 151 m2 a parc. č. 445/4 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod IV. 5)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 716 zast. pl. o výměře 156 m2 a části pozemku parc. č. 210 
ost. pl. o výměře 419 m2, vše v k.ú. Lazce panu Hubertu Holišovi za kupní cenu ve výši 574,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 210 ost. pl. o výměře 348 m2 v k.ú. Lazce panu Hubertu 
Holišovi za kupní cenu ve výši 820,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti K - elektric s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 444/6 ost. pl. o výměře 
94 m2 a části pozemku parc. č. 444/2 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
  
2. žádosti Mgr. Jiřiny Mihulové a Světlany Fekri Mihulové o odprodej pozemku parc. č. 444/6 
ost. pl. o  výměře 94 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
3. žádosti Ing. Jarmily Dropmannové a JUDr. Jana Zatloukala o odprodej části pozemku 
parc. č. 444/2 ost. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3)   
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4. žádosti manželů Ing. Zdeňka a Ing. Radky Nedvědových o odprodej části pozemku parc. 
č. 444/2 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. A) 3)   
 
5. žádosti pana Michala Sedláka o směnu  pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře      
6 829 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Michala Sedláka za část pozemku 
parc. č. 124/1 louka o výměře 4 265 m2 a část pozemku parc. č. 130/13 orná půda o výměře 
888 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 4)     
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
nesouhlasit s úplatným převodem pozemků p.č. 551/1 zahrada o výměře 4324 m2 a p.č. 
551/2 zahrada o výměře 96 m2, vše v k.ú. Nemilany z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, bod programu 6, bod 51 ve věci výše kupní ceny při 
odprodeji kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  
zast. pl. o výměře 1109 m2 vše v k.ú. Slavonín  panu Ing. Františku Kaštylovi a schválit 
kupní cenu ve výši 343 493,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 6-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Odlehčovací komora OK 2B“  
archivní číslo 6-05. 
 
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 
 
 
4 Veřejná zakázka 5-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, který nesplnil 
kvalifikaci požadovanou zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Úzké díly 
- regenerace panelového sídliště RC 11 „ referenční číslo 5-05  dle důvodové zprávy. 
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2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem 
„Úzké díly - regenerace panelového sídliště RC 11 „ referenční číslo 5-05   uchazeči INSTA 
Olomouc, s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
5 Veřejná zakázka 16-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
uchazeče, kteří nevyhověli podmínkám uvedeným v  § 59 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. o 
veřejných zakázkách (dále jen zákon) a nesplnili kvalifikaci požadovanou zákonem a 
zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „MŠ Mozartova - výměna oken, oprava fasády“ 
archivní č.16-05 dle důvodové zprávy. 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem  
„MŠ Mozartova - výměna oken, oprava fasády“ archivní č.16-05 uchazeči HORSTAV 
Olomouc, spol. s r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
6 Veřejná zakázka 9-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku 
„Bezbarierové úpravy komunikací“ archivní č. 9-05 ve složení dle upravené důvodové 
zprávy. 
 
2. pověřuje 
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona o 
veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
7 Veřejná zakázka 1-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní č. 1-05 ve složení 
dle upravené důvodové zprávy. 
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2. pověřuje 
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona o 
veřejných zakázkách.  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
8 Veřejná zakázka č. VZ 03/2005 SNO 
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, který nesplnil 
kvalifikaci požadovanou zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
vnějšího pláště objektu U Letiště 2, 4, 6, 8, 10 Olomouc“, referenční číslo VZ 03/2005, 
evidenční číslo 50003555,  dle důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
a) hodnotící komisi provést dne 25. 5. 2005 hodnocení nabídek těch uchazečů, kteří nebyli 
vyloučeni z další účasti v otevřeném řízení podle zákona 40/2004 Sb. 
b) na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložit RMO návrh na přidělení 
veřejné zakázky 
T: 14.6.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
9 Bytové záležitosti - nájem byt ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavřením nájemních smluv na městské byty v domě: 
 
1. Politických vězňů 2, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 8, s Frýdkovou Janou dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
2. I. P. Pavlova 62, Olomouc, vel. 1+3, č.b. 42, s Ovčačíkovou Zitou dle důvodové zprávy 
bod 1b) 
3. Černá cesta 31, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 18, s Ivanem Pavlem dle důvodové zprávy bod 2 
a) 
4. Černá cesta 1, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 14, s Faltýnkovou Miluší dle důvodové zprávy bod 
2b) 
5. Družební 13, Olomouc, vel. 1+3, č.b. 14, s Olšaníkem Markem dle důvodové zprávy bod 
3) 
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3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemcem: 
Sedláková Evelína, Politických vězňů 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4a) 
      b) 1/2 roku s nájemci: 
Šoltýs Josef, Vojanova 16, Olomouc 
Lulišová Dagmar, Náves Svobody 37, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4b) 
  
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Češková Dagmar, Josef, Purkyňova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
Szurpitová Věra, Marius, Černá cesta 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4b) 
 
3. s rozšířením a převodem nájemních smluv vojenských bytů v souvislosti s prodejem 
domů: 
Benda Vlastimil, Rožňavská 12 , Olomouc o manželku Ludmilu Bendovou. 
Bílek Karel Ing., Rožňavská 14, Olomouc o manželku Evu Bílkovou a dceru Šárku Bílkovou. 
Hlavatý Jiří, Vojanova 16, Olomouc o manželku Jaroslavu Hlavatou. 
Chrenová Jarmila, Stiborova 28, Olomouc - administrativní úprava nájemní smlouvy z 
důvodu úmrtí nájemce. 
Kareš Jaroslav, Rožňavská 3, Olomouc o manželku Jarmilu Karešovou. 
Kubalák Jaroslav, Rožňavská 14, Olomouc na syna Jaroslava Kubaláka. 
Marciš Jan, Za Vodojemem 8, Olomouc o manželku Karlu Marcišovou. 
Novák Miroslav, Vojanova 8, Olomouc o manželku Dariu Novákovou. 
Ocetek Jiří, Zikova 15, Olomouc  - o manželku Jiřinu Ocetkovou. 
Petr Pavel Mgr., Rožňavská 14, Olomouc o manželku Hanu Petrovou. 
Sojka Jan, Vojanova 16, Olomouc o manželku Coreenu Sojkovou a dceru Janu Sojkovou. 
Svoboda Luděk, Velkomoravská 55, Olomouc na syna Ondřeje Svobodu. 
Urbancová Marie, Za Vodojemem 8, Olomouc o vnučku Kristýnu Coufalovou. 
Vaculík Vlastimil, Rožňavská 2, Olomouc o manželku Vlastu Vaculíkovou. 
Vychodil Jaroslav, Za Vodojemem 8, Olomouc o manželku Lenku Vychodilovou. 
dle důvodové zprávy bod 6)     
 
4. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Jiří Kopečný a Jarmila, Mariánská 7, č.b.4, Olomouc, 2+1 
Ivana Budíková, Ing., nám. Terera 2, Olomouc, 2+1  
Zdeněk Poles, Mariánská 7, č.b.7, Olomouc, 2+1 
dle důvodové zprávy bod 7)     
 
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Jan Ryška, Charkovská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  8)        
 
6. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt  Kmochova 16, Olomouc, Ludmila Kmentová  o vnučku Danielu Kmentovou 
dle důvodové zprávy bod  9) 
 
7.  se změnou nájemců městských bytů:   
Petr Stejskal, Stiborova 12 , Olomouc - dříve dědeček Václav Vláčil 
Gabriela Navrátilová, Masarykova 61, Olomouc - dříve babička Zdenka Soušková 
dle důvodové zprávy bod  10 a, b) 
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Martou Smržovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
11 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně dodatku 
 
2. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. st.  1701 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. 
Olomouc - město,  předem určenému zájemci,  a to MUDr. Jarmile Krejčířové  dle důvodové 
zprávy bod I/1 str. 1. 
 
3. schvaluje 
zveřejnění prodeje pozemku parc. č.  377/11  zahrada  o výměře 65 m2, v  k. ú. Nová Ulice,  
předem určenému zájemci, a to manželům Simoně a Pavlovi Vinglárkovým dle důvodové 
zprávy bod I/ 2 str. 1, 2. 
 
4. nevyhovuje 
opětovné žádosti paní Dagmar  Zajíčkové ve věci přičlenění sušárny k bytu v domě 
Stiborova 24 a trvá  na svém usnesení ze dne 22. 3. 2005  dle důvodové  zprávy bod II/1 str. 
2. 
 
5. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu dvou volných garážových stání v domě Kosinova 2, parc. č. 
st. 732/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc město, předem určenému zájemci, a to panu Petru 
Pechalovi - levá část (z čelního pohledu) o výměře 15 m2 a panu Zdenku Menclerovi - 
střední část o výměře 9,90 m2 dle důvodové zprávy bod II/2 str. 2,3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod  III/1 str. 3, 4, 5. 
 
7. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod  III/2  str. 5, 6. 
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8. schvaluje 
odklad splátek manželům Jaroslavu a Ireně Nedvědovým, bytem  tř. Spojenců 18,  do 31. 1. 
2006, všem  vlastníkům jednotek v domě  Pekařská 11  do 15. 1. 2007, paní Daně 
Smetanové, bytem Rooseveltova 109, do 15. 1. 2008, všem vlastníkům jednotek v domě  Na  
Bystřičce 10, do 15. 1. 2008, panu Evženu Chrapkovi, bytem Václava  III. 16, do 15. 7. 2006 
dle důvodové zprávy bod III/ 3 str. 6.  
9. schvaluje 
souhlas s proinvestováním II. části  kupní ceny před podpisem kupní smlouvy panu Milanu 
Kuchařovi dle důvodové zprávy bod III/4 str. 7. 
 
10. schvaluje 
vrácení II. části  kupní ceny z důvodu proinvestování do oprav domu  U solných mlýnů 7,  a 
to  panu Janu Vilhelmovi a Petrovi Vilhelmovi,  částku ve výši 5.638,- Kč,  domu Dr. M. 
Horákové 31, a to paní Hedvice Mlčochové,  částku ve výši 32.431,- Kč,  všem vlastníků 
jednotek v domě   Na Bystřičce 10, poměrně  částku v celkové  výši 39.700,- Kč a  domu  
Tovární 37, panu Romanu Révayovi, částku ve výši 1.289,- Kč  na účet společenství 
vlastníků  jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod III/5 str. 7. 
 
11. uděluje 
souhlas s výstavbou 2 OPS pro objekty Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a Nešporova 7, 
9, 11, 13, 15, společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle dodatku důvodové zprávy bod 
III./6 str. 1 - 3  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
12 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 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - zařazení do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.1 
 
 
14 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání a výši účetních odpisů příspěvkových organizací města Olomouce za 
rok 2004 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2005 dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu pro MDO vyplývající z důvodové zprávy a její přílohy č. 1 
 
5. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 2004 dle 
důvodové zprávy 
T: 12.7.2005 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
6. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce předložit návrh čerpání finančních prostředků 
uložených v investičním fondu 
T: 12.7.2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
15 Protipovod ňová opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o společném postupu zadavatelů a pověřuje náměstka primátora Ing. Czmera k 
jejímu podpisu 
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3. ukládá 
jednat se zástupci Povodí Moravy, s.p. a Olomouckého kraje o konkrétním postupu přípravy 
druhé etapy protipovodňových opatření v Olomouci a o účasti města při přípravě a realizaci 
opatření 
T: 12.7.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
bezúplatné poskytnutí šesti parkovacích stání pro potřeby služebních vozidel Národního 
památkového ústavu po dobu realizace staveb Morava Olomouc - I. etapa a Most u plynárny 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
16 Půjčky ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuse v RMO 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy na poskytování půjček  
T: 31.5.2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
17 ISPA - změna trasy BXVIII  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
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18 Komunikace Slavonín - Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh na financování oprav komunikací dle důvodové zprávy 
T: 31.5.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
19 Umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL v 
ulici Komenského 31, Olomouce v rozsahu 57 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar U GORDISA v ulici 
Uhelná č. 17, Olomouc, v rozsahu 18,6 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR JOKERS v ulici 
Střední novosadská 27, Olomouc, v rozsahu 17,43 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
nové umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace IL 
CASTELLO v ulici 28. října 3, Olomouc, v rozsahu 44 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s provozní dobou předložených předzahrádek NE-ČT do 22,00 hod. a PÁ-SO do 24,00 hod. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
20 Plán PD na rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zahájením projekčních prací na akcích dle bodu A 1, 3, 4  a B 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9  dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zahájit projekční práce na akcích dle bodu A 1, 3, 4  a B 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9  dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 12.7.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zařadit požadavek na finanční prostředky do soupisu nekrytých požadavků 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
21 Počet obyvatel v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit jednání dle bodu 3) důvodové zprávy a o výsledku informovat RMO 
T: září 2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
22 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  

Příspěvky v oblasti nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 14.6.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
23 Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - zp řístupn ění 

zahrady ve řejnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpřístupněním zahrady při Mateřské škole Olomouc, Herrmannova 1 veřejnosti dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Olomouc, Herrmannova 1 dle důvodové 
zprávy 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
informovat ředitelku mateřské školy o přijatém usnesení 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
24 Návrh opat ření využívání provozních finan čních prost ředků 

poskytovaných z rozpo čtu zřizovatele v p říspěvkových 
organizacích - školách  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s opatřením ke sledování využívání provozních finančních prostředků poskytovaných 
zřizovatelem dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 31.5.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
25 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 14.6.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 20 
 
 
26 Komise RMO a KM Č - změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena komise RMO dle důvodové zprávy a člena KMČ dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 21 
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27 Parkovišt ě Štursova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
podepsat darovací smlouvu mezi SMO a Kauflandem ČR, v.o.s. 
T: 31.5.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
28 Změna názvu ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zabezpečit stanovisko občanů, bydlících v dané lokalitě, k návrhu na změnu názvu ulice dle 
důvodové zprávy  
T: září 2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
29 Povolení vjezdu do PZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 26 
 
 
30 Parkovišt ě Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
navrhovaný systém parkování na parkovišti Hynaisova okamžitě od okamžiku zprovoznění 
parkoviště v cenách dle varianty č. 3 
 
3. ukládá 
připravit systém správcovství a provozu parkovací plochy a parkovacího systému 
T: 28.6.2005 
O: vedoucí odboru správy 

vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


