
 
USNESENÍ 

 

z 82. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne  8. 11. 2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 8.11.2005 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené 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. 735/2 zahrada o výměře 153 m2    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Vladimíru Jedličkovi bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 187 m2    
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Josefu a Martě 
Holáskovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 735/30 orná půda o výměře 140 m2 
a části pozemku parc. č. 735/31 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Antonínu Danielovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 3) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 1156/8 zahrada o výměře 271 m2           
a pozemku parc. č. 412 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc předem určenému zájemci paní Marii Zapletalové dle důvodové zprávy bod I. 4) 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1065/2 
ost. pl. o výměře 59 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 5) 
 
6. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. st. 817 zast. pl. o výměře 364 m2 a parc. č. 283/20 
ost. pl. o výměře 1 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem 
určenému zájemci panu Waltru Vysloužilovi dle důvodové zprávy bod I. 6) 
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7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/8, kultury zahrada, o výměře 
112 m2  v k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Aleši Zatloukalovi dle důvodové 
zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění odprodeje objektu č.p. 1067 (tř. Svobody 32) s pozemkem parc.č. st.1302/1 
zast.pl. a nádvoří o  výměře 1654 m2 a pozemku parc.č. 414 ost.pl. o výměře 1257 m2 v k.ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Poliklinika         
Olomouc spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 8) 
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. č. 22/4 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům Barboře a Antonínu Malínkovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc manželům Zdeňce a Jaroslavu Kamarádovým dle důvodové zpráva bod       
II. A) 2) 
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 302/10 ostatní plocha o výměře 21 m2  v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. 
A) 4) 
 
12. úplatný pronájem pozemku parc. č. 886/10 ostatní plocha o výměře 205 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti LB 2000, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 800/2 o výměře 21 m2 v k. ú. Nová Ulice a části 
pozemku parc. č. 1231/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín vše obec Olomouc panu Vlastimilu 
Lipkovi za podmínky, že bude stávající oplocení přesunuto do linie s řadovými garážemi a 
plocha pro odstavné stání se nebude zpevňovat dle důvodové zprávy bod II. A) 6) 
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 287 ost. pl. o výměře 85 m2 v k.ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům Ivu a Márii Romančíkovým za podmínky, že nebude pozemek užíván 
jako předzahrádka k restauračnímu zařízení dle důvodové zprávy bod II. A) 7) 
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelů VN  
a NN na pozemcích parc. č. 1065/2 ost. pl. o výměře 13 480 m2, parc. č. 1066 ost. pl.           
o výměře 5 276 m2, parc. č. 247/1 ost. pl. o výměře 29 860 m2 a parc. č. st. 1250/1 zast. pl. 
o výměře 297 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 8) 
 
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemcích parc. č. 388/27 o výměře 152 m2 a parc. č. 1005/8 o výměře 122 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  
dle důvodové zprávy bod II. A) 10) 
 
17. úplatný pronájem nebytového prostoru garáže č. 2 o výměře 17,40 m2 nacházejícího se 
v objektu bez č. p. na pozemku parc. č. st. 486 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nové Sady              
u Olomouce, obec Olomouc (Za Poštou č. o. 2) panu Ing. Břetislavu Holáskovi při nájemném 
ve výši 501,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
18. úplatný pronájem části NP - hangáru v areálu letiště Neředín panu Jaroslavu Hanákovi 
dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
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19. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. 
o výměře 176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům 
Aloisi a Dáše Korytarových za účelem výstavby RD dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
20. 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. 5) 
 
21. znění nájemní smlouvy mezi společností  MEMA EXPORT-IMPORT, s. r. o. a statutárním 
městem Olomouc dle přílohy důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
 
22. uzavření smlouvy na dobu neurčitou na umístění vnější parabolické antény na objektu 
vodárny  I. P. Pavlova  s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů MUDr. Dagmar a Václavu Ošťádalových o úplatný pronájem části pozemku parc. 
č. 624/10 ost. pl. o výměře 405 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. A) 11) 
 
2. manželů MUDr. Jitky a MUDr. Martina Nevrlých o revokaci usnesení RMO ze dne            
6. 9. 2005, bod programu 2, bod II. A) 29) ve věci nevyhovění žádosti manželů MUDr. Jitky a 
MUDr. Martina Nevrlých o úplatný pronájem pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 457 
m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Dle 
důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2005, bod programu 2, bod III. 1 ve věci schválení úplatného 
pronájmu pozemků parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc. č. 28/10 o výměře 195 m2, vše 
orná půda v k. ú. Pavlovičky manželům MUDr. Oldřichu a Petře Chrapkovým dle důvodové 
zprávy bod III. 3) 
 
2. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2005, bod programu 2, bod III. 1 ve věci  doporučení 
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí k smlouvě na pozemky parc.        
č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc. č. 28/10 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky 
s manžely MUDr. Oldřichem a Petrou Chrapkovými při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 3) 
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 1.1.2007     
a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 30.6.2007 při úplatném pronájmu              
s následným odprodejem pozemku parc. č. st. 2011 zast. pl. o výměře 510 m2 a části 
pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 950 m2, vše v k ú. Nová Ulice společnosti 
PROJEKT WELLNEROVA s. r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9) 
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, parc. č. 
305 o výměře 5 104 m2 a parc. č. 324/142 o výměře 1 103 m2, vše v k.ú. Neředín ve 
vlastnictví pana Roberta Dvořáka a paní Renaty Dvořákové na dobu určitou do 31. 12. 2006 
dle důvodové zprávy bod II. A) 14) 
 
3. s prodloužením termínu předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30.6.2006      
a termínu podání žádosti o stavební povolení do 30.6.2007 u úplatného pronájmu                 
s následným odprodejem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 500 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Wisdom reality, s. r. o., dle důvodové zprávy 
bod VI. 1) 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemků parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc.   
č. 28/10 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky mezi manžely MUDr. Oldřichem 
a Petrou Chrapkovými a panem Mgr. Radimem Půčkem formou obálkové metody na výši 
kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
2. směnu části pozemku parc. č. st. 5 zast. pl. o výměře 7 m2 v  k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů Karla a Marie Novotných za část pozemku parc. č. 1045/25 
ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že manželé Novotní uhradí cenový rozdíl ve výši 4 800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 4) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů MUDr. Dagmar a Václavu Ošťádalových o odprodej části pozemku parc. 
č. 624/10 ost. pl. o výměře 405 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. A) 11) 
 
2. žádosti manželů Aloise a Dáši Korytarových o revokaci usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, 
bod programu 6, bod 40 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. 
pl. o výměře 176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
3. žádosti manželů MUDr. Jitky a MUDr. Martina Nevrlých o revokaci usnesení ZMO ze dne 
20. 9. 2005, bod programu 4, bod 16 ve věci nevyhovění žádosti manželů MUDr. Jitky a 
MUDr. Martina Nevrlých o odprodej pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 457 m2 a 
parc. č. 247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 3) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 1ve věci termínu uzavření 
řádné kupní smlouvy na odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře  2 500 m2       
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Wisdom reality, s. r. o. a souhlasit 
s uzavřením řádné kupní smlouvy nejpozději do 31.3.2008 dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
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 
náhradu majetkové újmy  Josefu Čechákovi a Marii Simeonové dle bodu 1 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy dle bodu 2 a 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
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4 Veřejná zakázka č. 32-05 komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
aby se jednání hodnotící komise k tété veřejné zakázce účastnil i pozorovatel realizačního 
orgánu bez hlasovacího práva -  Státní fond životního prostředí. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
 
 
5 Veřejná zakázka č.47-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Plavecký bazén – parkoviště“ 
archivní číslo 47-05. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka č.51-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Holečkova ul. 7- rozšíření kapacity 
Domova pro ženy a matky s dětmi“ archivní číslo 51-05. 
 
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: 3.2 
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7 Veřejná zakázka č.54-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Úzké díly - regenerace panelového 
sídliště RC 14“ archivní číslo 54-05. 
 
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: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka č.55-05 zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „ZŠ Stupkova - dětské hřiště“ archivní 
číslo 55-05. 
 
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 
 
 
9 Veřejná zakázka  46-05 - revokace zve řejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
část usnesení č. 10 z 25.10.2005 týkající se prokazování technické způsobilosti dle 
důvodové zprávy.  
 
2. schvaluje 
prokazování technické způsobilosti u veřejné zakázky 46-05 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.6 
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10 Veřejná zakázka 58-05  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 „Výkup 
pozemků pro průmyslovou zónu I. „  archivní číslo 58-05 zájemci dle DZ v souladu s 
doporučením komise odborníků . 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy dle části II. důvodové zprávy. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
 
 
11 Veřejná zakázka 59-05 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 „Výkup 
pozemků pro průmyslovou zónu II.“  archivní číslo 59-05 zájemci dle důvodové zprávy 
v souladu s doporučením komise odborníků . 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy dle části II. důvodové zprávy. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.8 
 
 
12 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+1, č.b. 56, s Bezděkovou Ludmilou dle důvodové 
zprávy bod 1) 
2. Hrnčířská 38, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Tilšarem Jiřím dle důvodové zprávy bod 2)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Rosenzweig Vladan, Topolová 1, Olomouc 
Benda Václav, Topolová 7, Olomouc 
MUDr. Schubertová Ivana, Sladkovského 1, Olomouc 
Martinková Marie, U Letiště 4, Olomouc 
Bílá Marie, Příčná 2, Olomouc 
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Smětalová Jiřina, Příčná 2, Olomouc 
Ilková Šárka, Kamil, Černá cesta 43, Olomouc 
Fajgl Jaromír, Jana, Černá cesta 43, Olomouc 
Šindler Břetislav, Hedvika, Černá cesta 41, Olomouc 
Kotiev Mouslim, Fariza, Černá cesta 31, Olomouc 
Renčová Ivana, Palackého 8, Olomouc 
Avrat Tomáš, Silvie, Kosmonautů 18, Olomouc 
Sedlák Emil, Fischerova 6, Olomouc 
Vernerová Miroslava, Leoš, Černá cesta 27, Olomouc 
Prokeš Rastislav, Lenka, Kosmonautů 14, Olomouc 
Rollerová Jana, Miroslav, Kosmonautů 20, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a) 
      b) 1 rok s nájemcem: 
Holá Anna, Radek, Zikova 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3b) 
      c) 1/2  roku s nájemci:   
Porčogoš Miroslav, Marta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70, Olomouc 
Gáborová Iveta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Ulman Josef, Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc 
Švancarová Zdena, Nálevkova 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Sušarská Alžběta, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)  
 
 3. prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:    
       a) na 2 roky s nájemci: 
Eva Navrátilová, Černá cesta 33, Olomouc 
Karel Demar a Jana, Karafiátová 1, Olomouc 
Karla Voráčová, Wanklova 14, Olomouc 
Eva Kyslíková, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a) 
      b) na 1 rok s nájemcem: 
Lenka Čočková, Zikova 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  5b)     
 
 4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Eva Soukalová, Stiborova 20, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 6)     
 
 5. se změnou nájemce:   
Jiří Klestil, nám. Terera 2, Olomouc - dříve matka Jana Klestilová 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
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13 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zveřejnění prodeje garáží s pozemkem parc. č. st. 1266 zast. pl. o výměře 365 m2, v k.ú. 
Olomouc město, obec Olomouc, předem určeným zájemcům, a to Matinovi a Ireně 
Čulíkovým, Blance a Karlovi Kudrnovým, Pavlovi a Zuzaně Sedláčkovým, Oldřichovi a Věře 
Žochovým, Jiřímu a Marii Bartoníkovým, Marii a Erichovi Kotterbovým, dle důvodové zprávy 
bod I/2 str. 2,3 
 
3. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví, dle důvodové zprávy bod I/3 str. 3,4 
 
4. schvaluje 
úhradu finančních nákladů  ve společných částech domů  za  bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce , dle důvodové zprávy bod I/ 4, str. 4,5. 
 
5. schvaluje 
doplacení záloh do fondů oprav jednotlivých SVJ dle důvodové zprávy bod I/ 5 str. 5. 
 
6. schvaluje 
Ing. Richarda Benýška, jako dražebníka k provedení veřejné dražby domu č. p. 224 
(Vojanova 26) s pozemkem parc. č. st. 275, zast. pl., o výměře 272 m2 a s částí pozemku 
parc. č. 696/1, ost. pl., o výměře 1 325 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, při 
vyvolávací ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 7 309 996,-Kč, a to v souladu        
s usnesením ZMO ze dne 20.9. 2005, domu bez č./če (Čajkovského 17) s pozemkem parc. 
č. st. 675, zast. pl., o výměře 272 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, při vyvolávací ceně 
stanovené znaleckým posudkem ve výši 1 034 899,-Kč a to v souladu s usnesením ZMO    
ze dne 20.9. 2005 a bytové jednotky č. 356/2 v domě č.p. 356 (Ostružnická 15)                   
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na společných částech domu,                  
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na pozemku parc. č. st. 306, zast. pl.    
o výměře 393 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, při vyvolávací ceně stanovené 
znaleckým posudkem ve výši 452 900,-Kč a to v souladu s usnesením ZMO ze dne        
20.9. 2005, dle důvodové zprávy bod I/ 6 str. 5, 7, 8, 9, 10. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
15 Rozpočet r. 2006 - 1. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupiny k projednání návrhu rozpočtu SmOl na rok 2006 v oblastech a složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
16 Multifunk ční hala  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
pracovní skupinu pro dopracování studie multifunkční haly dle diskuse v RMO 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
17 Olomoucký labyrint  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pokračovat v přípravě pořízení změny RPn MPR Olomouc 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
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18 Projekty EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádostí projektů 3.1 a 3.2 do 2. výzvy grantových schémat Olomouckého kraje 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3.1.5 a 3.2.5 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2006 finanční prostředky dle bodů 3.1.3, 3.2.3 důvodové 
zprávy 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
19 Komunitní plánování - pracovní skupiny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené složení Realizačně manažerského týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s předloženou organizační strukturou komunitního plánování sociálních služeb dle bodu 2 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
navržené členy jednotlivých pracovních skupin dle bodu 4 důvodové zprávy  
 
5. bere na v ědomí 
orientační časový plán procesu komunitního plánování v Olomouci dle upraveného  bodu 5 
důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
nabídnout členům ZMO možnost zapojení do činnosti jednotlivých pracovních skupin 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11 
 
 
20 Právní p ředpisy EO - Vyhláška o poplatku za komunální odpad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2006 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: prosinec 2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
21 Právní p ředpisy EO - Novela vyhlášky o místním poplatku za 

užívání ve řejného prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: prosinec 2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 12.1 
 
 
22 Olomouc - promo DVD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup realizace dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit RMO výsledek činnosti pracovní skupiny 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
23 Odpisy p říspěvkových organizací - škol na rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpisy příspěvkových organizací - škol na rok 2006 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 22.11.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
24 Kontrola činnosti odboru sociálních služeb a zdravotnictví, 

oddělení dětských jeslí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Zajistit realizaci návrhů opatření k nápravě uvedené v bodě V. Zprávy č. 10/2005. 
T: 6.12.2005 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  

vedoucí ekonomického odboru 
vedoucí odboru informatiky 

 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 15 
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25 Jižní, Zolova ul. - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 010-12 397-2005 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy 
mandátní č. 010-12 397-2005 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
26 Jeremenkova ul. - p řednádražní prostor IV. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu 3 a 4 upravené důvodové zprávy 
T: 10.1.2006 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
27 Velkomoravská ul. - p řechod pro p ěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
28 Dislokace DHO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
projednat prodloužení doby nájmu v objektu Muzea umění dle upravené důvodové zprávy. 
T: 10.1.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
29 MŠ Sluní čko Olomouc, o. p. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením finanční částky dle důvodové zprávy do návrhu plánu oprav školských zařízení 
realizovaných v roce 2006 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
30 Příspěvky kultura - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
31 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Špan ělsko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25 
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32 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v odboru vn ějších 
vztahů a informací  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru vnějších vztahů a informací MmOl s účinností od 1. 12. 2005 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26 
 
 
33 Zahrani ční služební cesta - Luzern  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 27 
 
 
34 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
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35 Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družst vo 
Olomouc, Jižní  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky na provedení oprav bytových domů Jiráskova 10 a Sladkovského 1, 
Olomouc, Hodolany do návrhu rozpočtu na rok 2006 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky  na provedení oprav bytových domů Bytového družstva Olomouc, Jižní do 
návrhu rozpočtu na rok 2006  dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu: 30 
 
 
36 Různé  - stanovení termín ů konání RMO a  ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
návrh na úpravu termínů konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2006 
 
2. ukládá 
ekonomickému odboru připravit návrh na čerpání Fondu rozvoje bydlení tak, aby tento návrh 
mohl být projednán na ZMO 21.2.2006 
T: 7.2.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 31 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


