
 
USNESENÍ 

 

ze 79. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 27.9.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 27.9.2005 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 58, část 4 usnesení RMO ze dne 9.3.2004, týkající se MDO - rekonstrukce (návrhu 
smlouvy s firmou Gemo) 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 300 m2      
v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Barboře a 
Antonínu Malínkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 6 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Zdeňce a Jaroslavu 
Kamarádovým dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 17062 
m2 a pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 21583 m2 vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc předem určenému zájemci společnosti Školagro, s. r. o. dle důvodové zprávy     
bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 284 ostatní plocha o výměře 136 
m2 v k. ú. Lazce , obec Olomouc  předem určenému zájemci Společenství vlastníků 
bytových jednotek Na Letné 33 a 35 dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 1081/24 orná půda o výměře 4 m2 
v k. ú. Slavonín, parc. č. 487/6 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 824/2 
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc předem určenému 
zájemci  společnosti News Outdoor Czech Republic, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 5)  
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6. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ing. Petru            
a  Ing. Soně Nohelovým dle důvodové zprávy bod I. 7)    
 
7. zveřejnění odprodeje ideálního podílu 3/15 pozemku parc. č. 1248/26 orná půda o výměře 
130 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Jindřichu Renotieru 
Kriegsfeldovi dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
8. zveřejnění odprodeje ideálního podílu 12/15 pozemku parc. č. 1248/26 orná půda             
o výměře 130 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům   
Mgr. Jiřímu a JUDr. Vlastě Audyovým dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 297 m2 a části 
pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 288 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod I. 10)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangáru v areálu letiště Neředín předem 
určenému zájemci panu Jaroslavu Hanákovi dle důvodové zprávy bod I. 11)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 364/9, kultury zahrada, o výměře 
122 m2 (zahrádka), v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 364/9, kultury zahrada,         
o výměře 13 m2 (parkovací místo) v  k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci paní Anně 
Vybíralové dle důvodové zprávy bod I. 12)   
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 155/2 ostatní plocha o výměře   
70 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Ing. 
Ladislavu Veselému dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1066 ostatní plocha o výměře  
200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti BELLS 
ELEVEN s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 14)  
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 331/2 ost. pl. o výměře 2 716 m2, parc. č. 269/2 ost. 
pl. o výměře 143 m2, parc. č. 293/2 ost. pl. o výměře 1 685 m2, parc. č. 299 ost. pl. o výměře 
749 m2, parc. č. 298/1 ost. pl. o výměře 3 359 m2, parc. č. 373 ost. pl. o výměře 2 085 m2, 
parc. č. 91/1 ost. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 89/1 orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č. 
371 ost. pl. o výměře 2 123 m2 a parc. č. 300/3 ost. pl. o výměře 2 010 m2, vše v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, 
a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
15. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
kanalizace na pozemcích parc. č. 1742 orná půda o výměře 1 092 m2 a parc. č. 1605/11 
orná půda o výměře 3 487 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve 
prospěch obce Skrbeň  dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 793/3  ost. pl. o výměře 3 521 m2 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) 3)   
 
 
 
 



 3 

17. pokračující nájem parkovacích stání na pozemku parc. Č. 371, kultury zastavená plocha 
a nádvoří v k.ú. Olomouc - město po dobu stavebních úprav Moravského divadla              
Ing. Tomandlové a Květě Šišmové, se sazbou nájmu  100,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy 
bod II. A) 4)   
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 80 m2 a části pozemku 
parc. č. 290/51 o výměře 20 m2, vše  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Libuši a 
Janu Blažejovým bez možnosti umístění staveb za podmínky úhrady nájemného 2 roky 
zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
19. úplatný pronájem nebytových prostor ve prospěch města pro potřeby projektu SROP na 
objektu  Hvězdárna Lošov pro umístění bezdrátových technologií dle důvodové zprávy bod 
II. B) 4)  
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 287 ost. pl. o výměře 85 m2 v k.ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti Wilk Boskovice s. r. o. za těchto podmínek:  
- parkovací stání, která budou sousedit s ulicí Na zákopě, budou do doby vydání stavebního 
povolení „Rekonstrukce komunikace Na zákopě“ vybudována pouze provizorně. Definitivní 
parkovací stání budou vybudována, až po vydání stavebního povolení a konzultaci s 
projektantem  „Rekonstrukce komunikace Na zákopě“, s tím, že pokud dojde k dotčení 
pronajaté části pozemku touto akcí, zavazuje se nájemce tuto část pozemku neprodleně 
uvolnit 
- parkovací stání budou vytvořena tak, aby mezi nimi vznikl souvislý pás zeleně v celkové 
délce požadovaného pozemku 32 m o šířce min. 2 - 2,5 m, který bude osazen vzrostlými 
alejovými stromy s keřovou podsadbou a opatřen obrubou proti najíždění parkujících vozidel 
do zeleně  dle důvodové  zprávy bod IV. 1)  
 
22. dodatek č.27 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu                 
a kanalizace, ze dne 29.3.2000, mezi statutárním městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
23. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavby „SO -81 OK Přerovská - Keplerova - 
SO 401 - veřejné osvětlení“, „OSC Vsisko, SO - 81 OK Přerovská - Keplerova, SO 302 
chráničky vodovodu“ a „OSC Vsisko, SO - 81 OK Přerovská - Keplerova - SO 104 - Dočasná 
komunikace“ včetně trubní propusti DN 400 o délce 6,20m, mezi statutárním městem 
Olomouc a  společností  Centrum Olympia Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)  
 
24. uzavírání  nájemních smluv na plynárenská zařízení a jejich dodatků, mezi statutárním 
městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s., Ostrava, s termínem platnosti do 
31.12.2005, dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
25. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614042/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
26. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614043/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 7)  
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27. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614045/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 8)  
 
28. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614047/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 9)  
29. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614049/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
30. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614091/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 11)  
 
31. uzavření darovací smlouvy na 1. a 2. etapu  stavby „ Obchodní a společenské centrum 
Olympia - SO 082, PS 101 - světelné signalizační zařízení křižovatek Přerovská - Hamerská 
- Přemysla Oráče a Přerovská - Brunclíkova v Olomouci“, mezi společností Centrum Olympia 
Olomouc, a.s. a statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
32. převod souhlasu s umístěním stavby „Obytný soubor Bacherova ulice - kaskádový bytový 
dům - stavební objekt L“ na části pozemku parc. č. 1071/1 ostatní plocha o výměře 2941 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ze společnosti ARTERA spol. s r. o. na Bytové družstvo 
Terasy L dle důvodové zprávy bod IV. 13)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
Mgr. Mlčákové o pokračující nájem parkovacího stání na pozemku parc. Č. 371, kultury 
zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc - město po dobu stavebních úprav Moravského 
divadla dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
3. souhlasí 
s narovnáním plateb za pronájem NP č. 1 a č. 4 v suterénu olomouckého přednádraží  tzn. 
prominutím evidovaného dlužného nájemného ve výši 18.288,50 Kč a vrácením části 
nájemného panu Alekberu Iljasovovi v celkové výši 20.847 Kč a  dále souhlasí s úpravou 
nájemného dle skutečných výměr komerčních ploch a s uplatněním sazby pro dané území   
u všech pronajatých nebytových prostor dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2005 bod programu 3 , bod II. A) 35 ve věci nevyhovění žádosti 
o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti Wilk Boskovice s. r. o. dle důvodové zprávy         
bod IV. 1)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej části pozemku parc. č. st. 704 zast. pl. o výměře 132 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům Libuši a Josefu Kopejskovým za kupní cenu ve výši 85 798,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 4)    
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Miloslava a Věry Hrabalových o odprodej části pozemku parc. č. 153 
zast. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1)   
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2. žádosti pana Ladislava Továrka o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl.              
o výměře 19 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti manželů Iva a Márie Romančíkových o odprodej části pozemku parc. č. 287 ost. 
pl. o výměře 85 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. žádosti paní Ludmily Skalkové, pana Petra Souška a paní Ilony Souškové, pana Marka 
Gregurka a paní Hany Gregurkové  o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod 
programu 5.1, bod 24 ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 767/2 
zahrada o výměře 246 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Skalkové, části pozemku parc. č. 767/3  
zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Petra Souška a paní Ilony Souškové a části 
pozemku parc. č. 767/4  zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Marka Gregurka a 
paní Hany Gregurkové, vše v k. ú. Slavonín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 8-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení s názvem „Zimní stadion - 
rekonstrukce ledové plochy“ archivní číslo č. 8-05 ve složení dle 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: 3.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 33-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení „Plavecký stadion - 
rekonstrukce technologie úpravy vody“ archivní číslo 33-05 ve složení dle 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: 3.2 
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5 Veřejná zakázka č. 21-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
veřejnou zakázku s "Rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého - 
bývalé kasárny“ archivní číslo 21-05 uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější dle návrhu hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 32-05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení č. 7 k bodu 3.3 programu ze dne 9.8.2005  
 
2. schvaluje 
změnu zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „OLOMOUC - 
REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ - II. ČÁST- správce stavby „ archivní 
číslo 32-05 dle důvodové zprávy . 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 19-05 - přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
veřejnou zakázku s názvem  „Oprava mimoúrovňové lávky pro pěší ve Smetanových sadech 
v Olomouci III. etapa - výběr zhotovitele stavby“ , archivní číslo 19-05 uchazeči, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle návrhu hodnotící komise. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
8 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Zikova 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Baborem Patrikem dle důvodové zprávy bod 
1 a) 
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2. Polská 57, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Bilovou Vratislavou dle důvodové zprávy bod 
1b)  
3. Jiráskova 10a, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 9, se Suchomelem Daliborem dle důvodové 
zprávy bod 1c) 
4. Černá cesta 47, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 5, s Barboříkem Jiřím dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
5. Družební 17, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13, s Pilečkovou Jaroslavou dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
6. Šantova 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, se Spáčilem Václavem dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
7. Nálevkova 13B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 12, s Benešovou Petrou dle důvodové zprávy 
bod 2 d) 
8. Charkovská 4, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 16, se Svobodou Janem dle důvodové zprávy 
bod 2 e) 
9. Za vodojemem 8, Olomouc,velikosti 2+kk, č.b. 38, s Ponížilovou Pavlínou dle důvodové 
zprávy bod 2 f) 
10. Na Šibeníku 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Tesařovou Lucií dle důvodové zprávy 
bod 2 g) 
11. Černá cesta 49, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, s Dobešovou Ivetou dle důvodové zprávy 
bod 2 h)  
12. Černá cesta 13, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8, s Švancerovou Lenkou dle důvodové 
zprávy bod 3)    
 
3. souhlasí 
1. se změnou nájemce: 
Ontek Peter, Trnkova 22, Olomouc - dříve otec Ontek Peter 
Adamec Jiří, Vojanova 18, Olomouc - dříve matka Adamcová Věra  
 
2. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Zaňátová Renata, Černá cesta 29, Olomouc 
Finsterlová Irena, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Kropáčová Juliana, Černá cesta 3, Olomouc 
Horváthová Iveta, Michal, Černá cesta 9, Olomouc 
Troják Karel, Martina, Černá cesta 25, Olomouc 
Štěpaníková Lenka, Černá cesta 27, Olomouc 
Michalík Petr, Zdeňka, Černá cesta 31, Olomouc 
Dobrá Dana, Karel, Černá cesta 33, Olomouc 
Vařeková Blanka, Karel, Černá cesta 33m, Olomouc 
Somolová Šárka, Pavel, Černá cesta 43, Olomouc 
Schejbal Ladislav, Andrea, Skupova 13, Olomouc 
Skopal Libor, Lenka, Skupova 13, Olomouc 
Žďárská Michaela, Skupova 15, Olomouc 
Kadlčík Martin, Iveta, Skupova 11, Olomouc 
Ryšlinková Leona, Družební 15, Olomouc 
Fakultní nemocnice Olomouc, Rožňavská 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Pospíšil Jan, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5b) 
      c) 1/2 roku s nájemcem:  
Čtvrtlíková Zuzana, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5c) 
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3. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Jana Mézlová, Černá cesta 14, Olomouc 
Ladislav Velešík, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  6)  
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Drahomíra Gordová, tř.Kosmonautů 14, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 7)  
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt  Vojanova 16, Olomouc, Svatava Běhalová o syna Petra Běhala 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
6. s poskytnutím náhradního bytu pro pana Roberta Koliska  
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
4. ukládá 
projednat návrhy řešení dle bodu 9 důvodové zprávy 
T: 11.10.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Annou Körnerovou dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Dobroslavou Dintrovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Ing. Miroslavem Zavadilem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
10 Rekonstrukce objektu t ř. Svobody 41  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s poskytnutím náhradních bytů dle bodu 4a) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat postup dle upraveného bodu 4b) a 4c) důvodové zprávy 
T: 6.12.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2005 včetně dodatku  
č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
12 Příspěvek HZS OK - cisterna Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválení poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit částku 7,5 mil Kč do návrhu plánu rozpočtu na rok 2006 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 8 
 



 10

13 Smlouva o výp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o výpůjčce dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem smlouvy o výpůjčce primátora města 
T: 25.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 9 
 
 
14 Kontrola využití ve řejných finan čních prost ředků poskytnutých 

v roce 2004 na opravy a investice u Knihovny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned postupovat při využívání veřejných finančních prostředků v souladu se závěrem 
důvodové zprávy, bod 2, 3 
T: 11.10.2005 
O: ředitelka Knihovny m ěsta Olomouce 
 
3. ukládá 
připravit návrh systémového řešení při využívání veřejných finančních prostředků 
využívaných na opravy a investice u příspěvkových organizací 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 10 
 
 
15 Harmonogram prací na zpracování Analýzy rizik SmOl  a 

příspěvkových organizací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
podílet se na zpracování Analýzy rizik SmOl a příspěvkových organizací 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé p říspěvkových organizací 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
3. ukládá 
předložit výsledný materiál do RMO 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 11 
 
 
16 Rozvoj informa čních a komunika čních technologií -  

organiza ční zajišt ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Provozní řád Informačních pracovišť SmOl dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
organizační změnu dle důvodové zprávy část B 
 
4. schvaluje 
úhradu provozních nákladů dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
ceník za poskytované služby dle varianty III. důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
zajistit provoz v Informačních pracovištích SmOl dle schváleného Provozního řádu 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru informatiky 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
 
 
 



 12

17 Komplexní pronájem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit definitivní znění dodatku ke smlouvě, jehož součástí bude příloha obsahující soupis 
pronajatého majetku, který bude v důsledku změny legislativy opět zaevidován v účetnictví 
města 
T: 25.10.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
zpracovat ve spolupráci se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. analýzu 
předpokládaných investic a technického zhodnocení provedeného nájemcem, které budou 
městu předány ke dni ukončení smlouvy a předpokládané výše pohledávky z nájemného ke 
dni ukončení smlouvy a tuto analýzu předložit RMO 
T: 22.11.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
18 Projekt PARTNERSTVÍ 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dočerpání finančních prostředků projektu PARTNERSTVÍ dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat na nejbližším zasedání ZMO o použití nespecifikované rezervy v projektu 
PARTNERSTVÍ 2005 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 15 
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19 Informa ční a orienta ční systém m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci projektu dle bodu 2.1 
 
3. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu částku dle bodu 2.1.3 
T: 11.10.2005 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
20 Dodatek smlouvy s TSMO,a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 10 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 10 ke smlouvě s TSMO, a.s. 
T: 25.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
21 Model dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořízení modelu dopravy včetně návrhu financování dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy s vítězem poptávkového řízení na pořízení modelu dopravy 
SmOl dle upravené důvodové zprávy 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
22 Parkování v p řednádraží - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s doporučením dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
projednat s přednostou ŽS Olomouc, hl. nádraží, stav dopravní situace před výpravní 
budovou ČD a o výsledku informovat RMO 
T: 25.10.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
23 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
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 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 23 
 
 
24 Rozpracování usnesení z 18. zasedání ZMO, konaného  dne 

20.9.2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 8, části 4a) usnesení ZMO z 20.9.2005 -Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ 
Olomouc - dílčí změny č .XI/31 a XI/33: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí 
změny č. XI/31 a XI/33, předat ověřený čistopis Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - 
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dílčí změny č. XI/31 a XI/33 stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a 
stavebního řádu 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 8, části 4b) usnesení ZMO z 20.9.2005 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ 
Olomouc - dílčí změny č .XI/31 a XI/33: 
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu 
Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny  č. XI/31 a XI/33 dotčeným orgánům 
státní správy 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 8, části 4c) usnesení ZMO z 20.9.2005 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ 
Olomouc - dílčí změny č .XI/31 a XI/33: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného Souboru změn č. XI/A 
ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33 a předložit ji ke schválení ZMO 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Aktualizace Strategického plánu rozvoje 
města Olomouce a mikroregionu Olomoucko: 
- předkládat informaci o plnění (T: ročně) 
T: ročně  
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 13, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce: 
- podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů ve výši 82,358.567,- Kč v 1. čtvrtletí roku 
2006 dle návrhu řešení, bod  č. 2, část A důvodové zprávy (T: září 2005) 
T: 11.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
k bodu 13, části 5 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce: 
- zaslat prohlášení na Ministerstvo kultury ČR dle návrhu řešení, bod č. 3, část A důvodové 
zprávy (T: září 2005) 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
k bodu 13, části 6 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce: 
- podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů ve výši 81,869.000,- Kč na rok 2007 dle 
návrhu řešení bod č. 2, část B důvodové zprávy (T: září 2005) 
T: 11.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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8. ukládá 
k bodu 13, části 7 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce: 
- zaslat prohlášení na Ministerstvo kultury ČR dle  návrhu řešení bod č. 3, část B důvodové 
zprávy (T: září 2005) 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
9. ukládá 
k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací - škol: 
- podepsat Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol (T: září 2005) 
T: 11.10.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací - škol: 
- podepsat návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku (T: 13.12.2005) 
T: 22.11.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. ukládá 
k bodu 17, části 2 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Zpráva kontrolního výboru: 
- kontrolnímu výboru ZMO prošetřit podání manželů Minaříkových (T: 13.12.2005) 
T: 22.11.2005 
O: kontrolní výbor 
 
12. ukládá 
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Zpráva kontrolního výboru: 
- kontrolnímu výboru protokolárně skartovat Oznámení o činnostech zastupitelů ZMO         
(T: 13.12.2005) 
T: 22.11.2005 
O: kontrolní výbor 
 
13. ukládá 
k bodu 19, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Aquapark: 
- Radě města Olomouce předložit ke schválení návrhy smluvních vztahů a dalších 
nezbytných kroků k realizaci společného projektu Aquapark Olomouc formou PPP              
(T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 22.11.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
14. ukládá 
k bodu 22, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 22 - Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR: 
- Dodatek č.1 podepsat do 30.10.2005  
T: 8.11.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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15. ukládá 
k bodu 22, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 22 - Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR: 
- zajistit odeslání podepsaného a ověřeného Dodatku č. 1 na SFŽP ČR v termínu do 
15.11.2005 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 24 
 
 
25 Povolení výjimky z po čtu dětí a žáků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výjimky z počtu dětí a žáků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
26 Žádost o finan ční příspěvek - ob čanské sdružení LUKA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvu na poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 26 
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27 Žádost o finan ční příspěvek - Český svaz bojovník ů za 
svobodu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu na poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 26.1 
 
 
28 Monitoring památky UNESCO za rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Zprávu o průběžném monitoringu památky UNESCO za rok 2004 zpracovanou NPÚ v 
Olomouci 
 
2. ukládá 
ve smyslu důvodové zprávy zaslat písemné vyjádření k této zprávě NPÚ v Olomouci 
T: 11.10.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
29 Žádost SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík             Martin Novotný 
náměstek primátora             nám ěstek primátora 
 


