
 
USNESENÍ 

 

z 81. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 25.10.2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 25. 10. 2005 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
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. 134/4 ost. pl. o výměře 25 m2 v      
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci  panu Vladimíru 
Hlavičkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 220 m2 v 
k.ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Janu a Magdaléně 
Výskalovým dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 181/7 ostatní plocha o výměře      
25 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Klaudii Hyrákové 
za podmínky, že parkovací stání bude vybudováno ze zatravňovacích dlaždic dle důvodové 
zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 841/33 ostatní plocha o výměře 457 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Mgr. Vladanu Běhalovi dle 
důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 31/51 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc  předem určeným zájemcům manželům RSDr. Adamu a 
Márii Zimovčákovým dle důvodové zprávy bod I. 5)   
 
6. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. 910/2 zast. pl. o výměře 1 989 m2, parc. č. 910/3 
ovocný sad o výměře 2 681 m2  a části pozemku parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře            
5 099 m2, vše v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Františku Jáchymovi dle 
důvodové zprávy bod I. 6)   
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7. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 761/4 ost. pl. o výměře 295 m2 v  k. ú. 
Černovír, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Štěpánovi a Janě 
Grygárkovým dle důvodové zprávy bod I. 7)   
 
8. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č.  618 orná půda o výměře 533 m2 a parc. č. 619 
orná půda o výměře 193 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem 
určenému zájemci paní Gabriele Tyčové dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o výměře 68,79 m2 v objektu 
občanské vybavenosti č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc (Dolní nám. č. o. 38) předem určenému zájemci TJ Liga stovkařů dle 
důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor ve 4. NP o výměře 29,70 m2 v 
objektu občanské vybavenosti č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. Olomouc - 
město, obec Olomouc (Dolní nám. č. o. 38) předem určenému zájemci sdružení CADUCEUS 
dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor v 1. NP o výměře 16,64 m2 v objektu 
občanské vybavenosti č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. Olomouc - město, 
obec Olomouc (Dolní nám. č. o. 38) předem určenému zájemci sdružení JUNÁK dle 
důvodové zprávy bod I. 10)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o výměře 414,20 m2 v objektu 
občanské vybavenosti č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc (Masarykova č. o. 3) dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru Balbínova č. 7,9 - garážového stání 
č. 7 o výměře 19,90 m2 dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o výměře 12 m2 ve 4.NP, místnosti č. 
186 vše v budově Moravského divadla č.p. 432 na pozemku parc.č.st. 373 zast.pl. a nádvoří 
v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc (tř. Svobody 33) předem určenému zájemci panu 
Petrovi Nerušilovi  při nájemném ve výší 900,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor v objektu ZŠ Heyrovského 33            
o výměře 63 m2 předem určenému zájemci panu Lubomíru Vaškovi dle důvodové zprávy 
bod I. 14)  
 
16. zveřejnění odprodeje objektu čp. 92 s pozemkem parc. č. st. 108 zast. pl. o výměře      
204 m2 a pozemku parc. č. 153/3 zahrada o výměře 589 m2 vše v k. ú. Loučka u Bílska, 
obec Loučka dle důvodové zprávy bod I. 15)   
 
17. úplatný pronájem 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 společnosti Školagro, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti GERI Plus s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
2)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 284 ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc Společenství vlastníků bytových jednotek Na Letné 33 a 35 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 4)  
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20. úplatný pronájem 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 společnosti News Outdoor Czech 
Republic, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 155/2 ostatní plocha o výměře 70 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Ladislavu Veselému dle důvodové zprávy 
bod II. A) 6)   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1066 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti BELLS ELEVEN s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. 
A) 7)  
 
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. 841/116 ost. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc manželům Ing. Jaroslavu a MUDr. Ivě Zdražilovým dle důvodové zprávy bod 
II. A) 8)   
 
24. úplatný pronájem pozemku parc. č. 735/23 orná půda o výměře 130 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc manželům Dušanovi a Daně Pimerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
25. výpůjčku části pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 200 m2, části pozemku 
parc. č. 255/12 orná půda o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře 
60 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Martinu a Mgr. Jitce Berkovým dle 
důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 77 m2 v k.ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc Ing. Jaroslavu Strejčkovi dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 
11)  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního  kabelu na 
pozemcích parc. č. 456 ost. pl. o výměře 477 m2 a parc. č. 457/4 zahrada o výměře 23 m2, 
vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 733/5 ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 
14)  
 
29. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 43,30 m2 v objektu k bydlení č. p. 67 na 
pozemku parc. č. st. 80 zast. pl. vše v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc (Jilemnického č. o. 29) 
paní Vladimíře Konečné dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
30. úplatný pronájem objektu garáže bez č.p. s částí pozemku parc.č.st. 1071 zast. pl. o 
výměře 219 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti CZ servis v. o. s. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)  
 
31. úplatný pronájem nebytového prostoru Balbínova č. 3 - garážového stání č. 16 o výměře 
26,90 m2 panu Tomášovi Peřinovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
32. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614073/2000, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)  
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2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Cecilie Berníčkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 485/1 ostatní plocha o 
výměře 25 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
2. manželů Pavla a Barbory Mojžíšových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 255/1 orná 
půda o výměře 3 358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
3. pana Ing. Petra Baka o úplatný pronájem části   pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha o 
výměře 260 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
4. manželů Marty a Mgr. Martina Pátkových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 360/1 
zahrada o výměře 1 035 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
5. manželů Ing. Zdeňka a MUDr. Marie Smetkových o úplatný pronájem pozemků parc. č. 
360/1 zahrada o výměře 1 035 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2 a parc. č. 
360/8 orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 6) 
 
6. paní Ivy Šustkové o úplatný pronájem pozemků parc. č. 360/7 o výměře 571 m2 a parc. č. 
360/8 o výměře 415 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 6)   
 
7. manželů Petra a Ing. Radomíry Procházkových o úplatný pronájem pozemků parc. č. 
360/3 o výměře 595 m2, parc. č. 360/4 o výměře 588 m2, parc. č. 360/5 o výměře 588 m2 a 
parc. č. 360/6 o výměře 588 m2, vše orná půda v k. ú.Týneček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 7)   
 
3. souhlasí 
1. s umístěním stavby komunikace na části pozemku parc. č. 1071/1 ostatní plocha o výměře 
300 m2, části pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha o výměře 588 m2, části pozemku parc. 
č. 1076 ostatní plocha o výměře 2 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro Bytové 
družstvo Terasy L za podmínky, že komunikace bude veřejně přístupná a nebude zabráněno 
přístupu k řadovým garážím dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
2. s podnájmem části NP Rožňavská 8 pro Hanu Mezníkovou za podmínek stanovených v 
podnájemní smlouvě ze dne 27. 9. 2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)    
 
3. s rozšířením subjektu na straně nájemce o Petra Kocourka v NP I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 7. 2004, bod programu 2, bod II. A) 9  ve věci schválení úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 260 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu  Ing. Petru Bakovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou nájemní smlouvu č. MAJ-EM-NS/192/2002/Sig na 
úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc uzavřenou se společností Obchodní centrum Olomouc, a. s. 
dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
T: 8.11.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou nájemní smlouvu č. MAJ-EM-NS/18/2004/M na 
úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1081/24 orná půda v k. ú. Slavonín, parc. č. 487/6 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, parc. č. 824/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc uzavřenou se společností AB Centre, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
T: 8.11.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru dopravy, jako zástupci vlastníka místních a účelových komunikací ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, zajistit uvedení odvodnění a šířkového uspořádání 
komunikace v ul. Zolova do stavu dle navazujícího úseku dotčené komunikace, tj. obnovení 
odvodňovacího příkopu pro odvedení povrchových vod a upravení krajnice komunikace dle 
důvodové zprávy bod II. A) 18)  
T: červen 2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu iniciovat změnu nájemní smlouvy se společností OLTERM & TD 
Olomouc, a. s., v souvislosti s důvodovou zprávou bod II. B) 2) 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti  manželů Pavla a Barbory Mojžíšových o odprodej pozemku parc. č. 255/1 orná 
půda o výměře 3 358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
2. žádosti manželů Josefa a Marie Zendulkových o odprodej  části pozemku parc. č. 351/2 
orná půda o výměře 45 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod III. 1)   
 
3. žádosti manželů Anny a Josefa Müllerových o odprodej části pozemku parc. č. 647 
zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. žádosti manželů Věry a Josefa Vondráškových, paní Pavlíny Bělinské a pana Václava 
Fuchse o odprodej části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 73 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
5. žádosti manželů Marty a Mgr. Martina Pátkových o odprodej pozemku parc. č. 360/1 
zahrada o výměře 1 035 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zpráva bod III. 6)  
 
6. žádosti manželů Ing. Zdeňka a MUDr. Marie Smetkových o odprodej pozemků parc. č. 
360/1 zahrada o výměře 1 035 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2 a parc. č. 
360/8 orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 6)  
 
7. žádosti paní Ivy Šustkové o odprodej pozemků parc. č. 360/7 o výměře 571 m2 a parc. č. 
360/8 o výměře 415 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod III. 6)   
 
8. žádosti manželů Petra a Ing. Radomíry Procházkových o odprodej pozemků parc. č. 360/3 
o výměře 595 m2, parc. č. 360/4 o výměře 588 m2, parc. č. 360/5 o výměře 588 m2 a parc. 
č. 360/6 o výměře 588 m2, vše orná půda v k. ú.Týneček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 7)  
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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 
- uzavření nájemní smlouvy ve prospěch statutárního města Olomouc se státním podnikem 
Lesy České  republiky s.p., dle důvodové zprávy bod 2 
- náhradu majetkové újmy vzniklé státnímu podniku Lesy České republiky s.p. v důsledku 
trvalého odnětí části    pozemků plnění funkce lesa v souvislosti s investiční akcí „Fond 
soudržnosti EU - rekonstrukce kanalizační  sítě II“ dle důvodové zprávy bod 3  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
- uzavření   smlouvy kupní  dle důvodové zprávy bod 1 
 
4. ukládá 
předložit  bod č. 1 důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 ZOO Olomouc -  nákup osobního automobilu Škoda Octavia 

Combi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s nákupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.2 
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5 Záměr investora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nabytí pozemků, smlouvu a změnu katastrální hranice dle bodu 7. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh dle bodu 2 usnesení na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
připravit a předložit RMO rozpočtovou změnu na zajištění financování záměru v roce 2005 
T: 8.11.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.3 
 
 
6 Veřejná zakázka 7-05 p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb. veřejnou zakázku s názvem „270205 
Morava, Olomouc-I.etapa a III/03551 Olomouc-most u plynárny, ev.č. 03551-2“  archivní 
číslo 7-05 uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle 
návrhu hodnotící komise. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 32-05 komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 32-05 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 
 



 8 

 
8 Veřejná zakázka č. 40-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „SEV Sluňákov - dodávka 
interiéru „ archivní číslo 40-05 dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
9 Veřejná zakázka č.57-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Systém preference MHD a 
informační systém MHD“  archivní číslo 57-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromír Czmera  k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
10 Veřejná zakázka č.46-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „ZŠ Stupkova - rekonstrukce 
ŠJ“ archivní číslo 46-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
11 Veřejná zakázka č.42-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření mandátní smlouvy se společností RTS a.s. na provedení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „OLOMOUC - REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ 
SÍTĚ - II. ČÁST- manažer stavby „ archivní číslo 42-05 dle důvodové zprávy. 
 
2. zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „OLOMOUC - 
REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ - II. ČÁST- manažer stavby „ archivní 
číslo 42-05 dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
12 Veřejná zakázka 58-05 vyhlášení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 1 písm b) zákona č. 40/2004 Sb. k 
veřejné zakázce s názvem „Výkup pozemků pro průmyslovou zónu  I.“  archivní číslo 58-05. 
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi odborníků ve složení: Ing. Doležel, Mgr. 
Křížková, JUDr. Vačkářová a Mgr. Schreiberová.  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
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13 Veřejná zakázka 59-05 - vyhlášení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 1 písm b) zákona č. 40/2004 Sb. k 
veřejné zakázce s názvem „Výkup pozemku  pro průmyslovou zónu II.“  archivní číslo 59-05. 
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi odborníků ve složení: Ing. Doležel, Mgr. 
Křížková, JUDr. Vačkářová a Mgr. Schreiberová.  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
 
 
14 Veřejná zakázka č.52-05  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy na provedení  zadávacího řízení s firmou RTS a.s.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
4. ukládá 
odboru investic zajistit odsouhlasení zadávací dokumentace Ministerstvem kultury ČR 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
15 Veřejná zakázka č. 13-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Olomouc - rekonstrukce a 
dobudování stokové sítě - II. část- zhotovitel stavby“ archivní číslo 13-05. 
 
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: 3.9 
 
 
16 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, velikosti 0+2, č.b. 33, s Galbovou Libuší dle důvodové zprávy 
bod 1) 
2. Foerstrova 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 55, s JUDr. Říhovou Hanou dle důvodové 
zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Danielová Marcela, Zikova 11, Olomouc 
Orálková Ilona, Charkovská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a) 
      b) 1 rok s nájemcem: 
Novotná Dana, Černá cesta 13 Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3b) 
      c) 1/2 roku s nájemci : 
Prášilová Lenka, Kosmonautů 12, Olomouc 
Chmelař Václav, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Minarčík Jan, Foerstrova 15, Olomouc 
Portyš Karel, P. Přichystala 70, Olomouc 
Veselá Zdena, Lubomír, Černá cesta 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b,c) 
 
3. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Martin Crha a Petra, Černá cesta 15, Olomouc, č.b.15 
Ivan Šafář a Blanka, Černá cesta 15, Olomouc, č.b.7 
dle důvodové zprávy bod 5)    
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4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Lukáš Heger, tř. Spojenců 14, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 6)   
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt  Rožňavská 2, Olomouc, Ludmila Pařenicová o Michala Fazekaše 
dle důvodové zprávy bod 7)  
 
6. se změnou nájemce: 
Tomáš Crha, Vojanova 2, Olomouc - dříve babička Věra Crhová 
Antonín Rak, Wolkerova 46, Olomouc - dříve matka Eva Raková 
dle důvodové zprávy bod  8 a,b)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
17 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Vladislavem a Marií Studenými dle důvodové  
 
3. neschvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Josefem  Zaoralem dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se Zdeňkem Lupečkou dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Marií Dostálovou dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Jitkou Bartůňkovou - Kroupovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
18 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 71, zahrada, o výměře 276 m2, v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci paní Pavlíně Bolfové dle důvodové zprávy bod I/1 
str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 413/8 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k. ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod I/2 str. 1, 2 
 
4. nevyhovuje žádosti 
pana Pavla Cupáka ve věci přidělení nebytových prostor v domě Dolní nám. 26 dle 
důvodové zprávy bod II/1 str. 2, 3 
 
5. ukládá 
odboru prodeje domů vypracovat nabídku a zaslat ji oběma nájemcům dle důvodové zprávy 
bod II/2 str. 3 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Martina Peřiny ve věci pozastavení prodeje bytové jednotky č. 627/4 v domě 
Palackého 5 dle důvodové zprávy bod II/2 str. 3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pozastavení prodeje bytové jednotky č. 750/5 v domě Praskova 11 dle důvodové zprávy bod 
II/3 str. 3 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pozastavení prodeje bytové jednotky č. 612/7 v domě Stiborova 30, 32 do doby 
pravomocného rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti paní Libuše Ondráčkové k právním 
úkonům a určení opatrovníka oprávněného jednat za ni dle důvodové zprávy bod II/4 str. 3, 4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8 část 71 ZMO ze dne 21. 9. 2004 ve věci schválené kupní ceny garáže u domu 
Tř. Spojenců 18 s pozemkem parc. č. st. 1802, zast. pl., o výměře 29 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, paní MUDr. Miladě Zendulkové za kupní cenu ve výši 
84.891,- Kč a schválit prodej garáže u domu Tř. Spojenců 18 s pozemkem parc. č. st. 1802, 
zast. pl., o výměře 29 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní MUDr. Miladě 
Zendulkové za kupní cenu ve výši 87.941,- Kč, z toho za garáž 48.061,-Kč, pozemek 
36.830,-Kč a náklady 3.050,- Kč dle důvodové zprávy bod II/5 str. 4 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů MUDr. Pavla a MUDr. Bohumily Horákových ve věci odkoupení bytové 
jednotky č. 175/3 v domě Panská 4 dle důvodové zprávy bod III/1 str. 5 
 
11. ukládá 
SNO, a. s. pronajmout bytovou jednotku č. 175/3 v domě Panská 4 v souladu s „Pravidly pro 
poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku města 
Olomouce“ dle důvodové zprávy bod III/1 str. 5 
T: 22.11.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Karla Kvocha ve věci prodeje bytové jednotky č. 961/4 v domě Foerstrova 17 
do výlučného vlastnictví dle důvodové zprávy bod III/2 str. 6 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pozastavit prodej bytové jednotky č. 961/4 v domě Foerstrova 17 do doby pravomocného 
rozhodnutí soudu ohledně určení nájemce bytu dle důvodové zprávy bod III/2 str. 6 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/24 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41801 na společných částech domu č. p. 962 a pozemku parc. č. st. 
1147, zast. pl., o výměře 502 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Mileně a Ladislavu 
Zahradníkovým za kupní cenu ve výši 81.194,- Kč, z toho za jednotku 78.624,- Kč, pozemek 
658 ,- Kč a náklady 1.912,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 7 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8 část 83 ZMO ze dne 21. 9. 2004 ve věci prodeje bytové jednotky č. 1109/4 v 
domě č. p. 1109 (Sokolská 29) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na 
společných částech domu č. p. 1109 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st. 
16/1 a 16/2, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Marii a Tomáši 
Dolečkovým za kupní cenu ve výši 876.428,- Kč a schválit prodej bytové jednotky č. 1109/4 v 
domě č. p. 1109 (Sokolská 29) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na 
společných částech domu č. p. 1109 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st. 
16/1 a 16/2, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Tomáši Dolečkovi za kupní 
cenu ve výši 876.428,- Kč, z toho bytová jednotka 774.672,- Kč, za podíl na pozemku 
95.918,- Kč, náklady 5.838,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str. 7, 8 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 869/2 v domě č. p. 869, 870, 871 (Na Vozovce 46, 48, 50) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 515/26731 na společných částech domu č. p. 869, 870, 
871 a pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3, vše zast. pl., o výměře 222 m2, 209 m2, 
211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Marcele Vařekové za kupní cenu ve výši 
153.573,- Kč, z toho za jednotku 150.122,- Kč, za pozemek 1.620,- Kč, náklady 1.831,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III/5 str. 8 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 321/4 v domě č. p. 318, 319, 320, 321 (Lazecká 71, 73, 75, 77) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 507/13146 na společných částech domu č. p. 318, 319, 
320, 321 a na pozemku parc. č. st. 359, 358, 357, 356, zast. pl. o výměře 284 m2,283 m2, 
285 m2, 288 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 100.941,- Kč, z 
toho za bytovou jednotku 91.693,- Kč, za pozemek 5.925,- Kč a náklady 1.864,- Kč, panu 
RNDr. Jaroslavu Haslingerovi, Dr. Sc dle důvodové zprávy bod III/6 str. 9 
 
18. schvaluje 
zřízení úplatného věcného břemene práva umístění, užívání a provozování transformační 
stanice DTS 3927 v domě Praskova 18, č. p. 1175, na pozemku parc. č. st. 1034/3, zast. pl., 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s., 
na dobu 40 let, a to za částku 155.400,- Kč, dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod 
IV/1 str. 9, 10 
 
 
 



 15

19. revokuje 
část svého usnesení ze dne 9. 8. 2005 č. 15 část 14 a schvaluje vrácení úroků ze zaplacené 
kupní ceny od doby zaplacení do doby právních účinků vkladu nových smluv do katastru 
nemovitostí dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 10, 11 
 
20. schvaluje 
vrácení úroků ze zaplacené kupní ceny od doby zaplacení do doby právních účinků vkladu 
nových smluv do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 11 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyhovět žádosti paní Šárky Lokajíčkové a schválit prodloužení lhůty do 15. 1. 2006 dle 
důvodové zprávy bod IV/4 str. 11 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - F) dle důvodové zprávy bod IV/5 str. 
11, 12, 13 
 
23. schvaluje 
uznání faktur dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod IV/6 str. 13, 14 
 
24. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod IV/7 str. 14 
 
25. schvaluje 
vrácení II. částí kupních cen dle důvodové zprávy bod IV/8 str. 14, 15 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
19 Prodej dom ů - výběrové řízení Ztracená 5, Ostružnická 8  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje objektu č.p. 326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s 
pozemkem parc. č. st. 275 zast.pl. o výměře 527m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc,  formou výběrového řízení dle upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.1 
 
 
20 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
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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 
 
 
21 Výsledky hospoda ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se: 
a) výsledků hospodaření SmOl za 1 - 9/2005, 
b) návrhů odborů na úspory provozních výdajů do konce roku 2005  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny, vyplývající z navržených úspor jednotlivých odborů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami dle 
předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
22 Rozpočtové zm ěny - soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.2 
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23 Řád veřejného poh řebišt ě Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
Řád veřejného pohřebiště v Olomouci - Sv. Kopeček ze dne 10.1.2003 
 
3. schvaluje 
Řád veřejného pohřebiště v Olomouci - Sv. Kopeček 
 
4. ukládá 
ihned informovat veřejnost o novém schváleném Řádu veřejného pohřebiště v Olomouci - 
Sv. Kopečku 
T: 8.11.2005 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
24 HmOl - nákup HIM  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup HIM dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
25 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
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26 Návrh na poskytnutí ve řejných finan čních podpor z rozpo čtu 
SmOl v oblasti bezbariérové úpravy objekt ů, které nejsou v 
majetku m ěsta a ve kterých jsou provozovány služby 
obyvatel ům města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený návrh rozdělení veřejných finančních podpor v oblasti bezbariérové úpravy 
objektů, které nejsou v majetku města a ve kterých jsou provozovány služby obyvatelům 
města 
 
2. schvaluje 
rozdělení veřejné finanční podpory do 50 tis. Kč dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 13.12.2005 předložit ke schválení návrh na poskytnutí veřejné finanční 
podpory nad 50 tis.Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
schválenými RMO dne 22.3.2005 
T: 20.12.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
27 Koncepce rozvoje bydlení m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Koncepce rozvoje bydlení města Olomouce zpracované do úrovně záměrů a cílů  
dle kapitoly č. 2 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s návrhem garantů a zodpovědných odborů Magistrátu města Olomouce a SNO, a. s., k 
jednotlivým cílům uvedeným v kapitole č. 3 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
kompetentním odborům Magistrátu města Olomouce a SNO, a.s. dopracovat návrh 
Koncepce rozvoje bydlení města Olomouce o opatření (projekty) k plnění stanovených cílů 
T: červen 2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
28 Lokalita Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu uvedeným v závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
prověřit možnost posunu křižovatky a komunikace zajišťující vjezd do rozvojové lokality 
Pražská - východ dle varianty č. 2 uvedené v důvodové zprávě 
T: leden 2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit RMO návrh dalšího postupu v zajištění pozemků pod 
křižovatkou a přístupovou komunikací do rozvojové lokality Pražská - východ  
T: leden 2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13.1 
 
 
29 Bezručovy sady - d ětské h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat studii dle diskuse v RMO a předložit ji RMO 
T: leden 2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
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30 Informace o pln ění Plánu kontrolní činnosti na rok 2005, 

příprava plánu kontrolní činnosti na rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem při sestavování plánu kontrolní činnosti na rok 2006 dle části B důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2006 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 16 
 
 
31 Podpora Terénní sociální práce 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh podání žádosti o dotaci na Úřad vlády  ČR na Podporu terénní sociální práce 2006 
 
3. schvaluje 
povinnou finanční spoluúčast Statutárního města Olomouce ve výši 288 tis. Kč 
 
4. ukládá 
předložit návrh žádosti o dotaci na Úřad vlády na Podporu terénní sociální práce 2006 ke 
schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
32 Využití ve řejných pros tředků poskytnutých v roce 2004 na 

investice a nákup majetku -  M2A endoskopické kapsle Fakultní 
nemocnici Olomouc, I.P. Pavlova 6.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 18 
 
 
33 Komplexní pronájem Olterm & TD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle závěrů důvodové zprávy 
T: 22.11.2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. jmenuje 
pracovní skupinu pro odsouhlasení účetních stavů pronajatého majetku SmOl vůči Olterm & 
TD, a. s. ve složení dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
pracovní skupině předložit návrh dalšího postupu ve věci evidence pronajatého  majetku 
Olterm & TD, a. s.  
T: 6.12.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
34 Změny jízdních řádů k 11.12.2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů k 11.12.2005 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu názvu zastávky na „U Učiliště“ 
 
4. schvaluje 
rozšíření provozu linky č. 111 v pracovní dny i na měsíce červenec, srpen 
 
5. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
35 Údržba zelených ploch na m ěstském letišti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zakoupení traktoru a mulčovacího stroje dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO celkovou informaci o provozu městského letiště vč. výhledu fungování letiště 
v horizontu 5 let 
T: leden 2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
prověřit možnost převodu stávajících sekaček na přísp. organizaci Hřbitovy města Olomouce 
T: leden 2006 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
36 Chodník Samotišky - Droždín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou 
 
3. ukládá 
objednat zhotovení chodníku u  firmy Strabag a.s. a uhradit náklady dle důvodové zprávy 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit  údržbu předmětné části chodníku  
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
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37 Zahrani ční služební cesta - Štrasburg  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
služební cestu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
38 Zahrani ční služební cesta - Linz  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 24.1 
 
 
39 Petice - prodej pozemku Mošnerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 8.11.2005 
O: Koordinátor 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
40 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
příspěvky včetně rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu využití části příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
41 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy, včetně dodatku 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
 
 
42 Komise - dopln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
o změnách KMČ informovat předsedy a nové členy 
T: 8.11.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 29 
 
 
43 Návrh programu 19. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín konání 19. ZMO: na středu dne  9. 11. 2005 od 15.oo hod. 
- místo: zasedací místnost primátora, I. poschodí radnice 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 19. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 30 
 
 
44 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 46 přísedících Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2005 - 2009 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 31 
 
 
45 Petice ob čanů - Braňme rozárium  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat petenty v intencích důvodové zprávy 
T: 8.11.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 32 
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46 „ Žerotín „ -  státní dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
vytipovat objekt pro využití dotace dle důvodové zprávy 
T: 20.12.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33 
 
 
 
 

 

 

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


