
 
USNESENÍ 

 

z  84. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne  6. 12. 2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 6. 12. 2005 dle důvodové zprávy 
 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 5, část 3 usnesení RMO ze dne 3.5.2005, týkající se smlouvy na provozování  
trafostanice 
- bod 42, část 3 usnesení RMO ze dne 19.7.2005, týkající se financování akce - 
rekonstrukce MDO, část D 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1000/2 ostatní plocha o výměře    
46 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní MUDr. Zdence 
Kotačkové za podmínky zachování průchodu přes pěší komunikaci ulice Na Zahrádkách       
s tím, že v případě poškození zámkové dlažby této komunikace během manipulace se 
stavebním materiálem je nájemce povinen provést opravu na vlastní náklady dle důvodové 
zprávy bod I. 1) 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 
137 m2 vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní MUDr. Zdence 
Kotačkové, za podmínky zachování volného průjezdu do domu Řepčínská 42 dle důvodové 
zprávy bod I. 1) 
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře       
1 m2 v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti TIP STUDIO, 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 1568/1 orná půda o výměře 90649 m2    
a parc. č. 1571 orná půda o výměře 25744 m2 vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka 
nad Moravou předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Horka nad Moravou dle 
důvodové zprávy bod I. 3) 
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5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 164 zahrada o výměře 30 m2         
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Josefu Kelnarovi dle 
důvodové zprávy bod I. 4) 
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 159/3 orná půda o výměře 121 m2          
a pozemku parc. č. 251/10 orná půda o výměře 155 m2 vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
předem určenému zájemci společnosti ZD Bohuňovice s. r. o.dle důvodové zprávy bod I. 5) 
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 2 zahrada o výměře 2 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle 
důvodové zprávy bod I. 6) 
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 345/2 ostatní plocha o výměře    
228 m2 a části pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha o výměře 1342 m2 vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc předem určenému zájemci Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod I. 7) 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře   
110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům paní Evě Dlabalové, 
panu Jiřímu Dlabalovi a panu Petru Dlabalovi dle důvodové zprávy bod I. 9) 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha o výměře    
94 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Jiřině Juránkové za 
podmínky, že po dobu výstavby realizačního celku ,,Regenerace panelového sídliště Úzké 
díly „ nebude možné parkovací stání využívat z důvodu rekonstrukce příjezdové komunikace 
a za podmínky, že při výstavbě parkovacích stání bude respektováno  vedení hlavního 
připojení NN a VO budované v rámci realizace investiční akce „Park Malého prince“ dle 
důvodové zprávy bod I. 10) 
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 31/3 ost. pl. o výměře 120 m2      
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Dr. Adamu 
a Márii Zimovčákovým dle důvodové zprávy bod I. 11) 
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 120 m2  
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Vítu 
Navrátilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zpráva bod I. 12) 
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 270 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Radkovi a Petře 
Řečinským bez možnosti umístění nových staveb dle důvodové zprávy bod I. 13) 
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 90 m2     
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určeným zájemcům panu Zdeňku Řehákovi a panu 
Petru Vetešníkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 14) 
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 288/1 orná půda o výměře 120 m2 
v k.ú. Neředín předem určenému zájemci společnosti ABAS spol. s r. o. dle důvodové zprávy 
bod I. 16) 
 
16.  zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 723/8 orná půda o výměře 79 m2 a části 
pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře 50 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
předem určeným zájemcům manželům Františku a Aleně Jandovým dle důvodové zprávy 
bod I. 17) 
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17. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru v objektu MŠ Jílová 41, Olomouc,  
2. NP, o výměře 203,89 m2 (střední část objektu) předem určenému zájemci občanskému 
sdružení Centrum Poznání při nájemném ve výši 280,- Kč/m2/rok s dobou nájmu neurčitou   
s tříměsíční výpovědní lhůtou a souhlasí s odložením první platby nájemného o šest měsíců 
dle důvodové zprávy bod I. 22) 
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům společnosti TECHNOTRADE s.r.o., společnosti 
HELIWORK CZ, s. r. o., panu Miloslavu Látalovi a panu Zdeňku Pazderovi, společnosti TOP 
KARTEX s.r.o., panu Pavlu Kučerovi, panu Přemyslu Vodičkovi, panu Miroslavu Barnetovi, 
panu Josefu Reitterovi, panu Pavlu Jiříčkovi, společnosti PV AUTO s. r. o., společnosti 
AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s.r.o., společnosti TEMA - Technologie-and 
ManagementConsulting s.r.o., společnosti EURO Enterprise s.r.o. a panu Ing. Petru Kochtovi 
dle důvodové zprávy bod I. 23) 
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu NP v 1.NP domu Žilinská 26a předem určeným 
zájemcům MUDr. Ivaně Drcmánkové, MUDr. Silvii Musilové a MUDr. Janě Lindnerové dle 
důvodové zprávy bod I. 25) 
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 181/7 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní Klaudii Hyrákové za podmínky, že parkovací stání bude 
vybudováno ze zatravňovacích dlaždic dle důvodové zprávy bod II. A) 2) 
 
21. úplatný pronájmu pozemku parc. č. 841/33 ostatní plocha o výměře 457 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu Mgr. Vladanu Běhalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3) 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 325 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům Ing. Patriku a Ing. Nikol Bástrnákovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 9) 
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu Vladimíru Hlavičkovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 10) 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Janu a Magdaléně Výskalovým dle důvodové zprávy 
bod II. A) 11) 
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Ladislavu a Ing. Zdeňce Veselým dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní Evě Mikulové dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení veřejné 
telekomunikační sítě na pozemku parc. č. 1081/88 orná půda o výměře 5 305 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 14) 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování  1 kusu 
nového kotevního úchytu pro závěs trakčního trolejového vedení na objektu k bydlení č.p. 
292 na pozemku parc. č. st. 134 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod II. A) 15) 
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29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, neomezeného a výlučného 
užívání vodovodní a kanalizační přípojky, právo příjezdu a přístupu na dotčené pozemky     
za účelem vybudování, oprav, provozování a údržby kanalizační a vodovodní přípojky         
na pozemcích parc. č. 645/2 ost. pl. o výměře 2 406 m2 a parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře          
7 305 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
ve prospěch pozemků parc. č. st. 1211/1 o výměře 6 335 m2, parc. č. st. 1211/2  o výměře        
3 m2, parc. č. st. 1211/3 o výměře 2 m2, parc. č. st. 1211/6 o výměře 158 m2, parc. č. st. 
2333 o výměře 5 m2, vše zast. pl. a parc. č. 623/13 ost. pl. o výměře 13 636 m2 a budovy 
čp. 1124 na pozemcích parc. č. st. 1211/1, parc. č. st. 1211/2 a parc. č. st. 1211/3, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Alpha Immorent s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 17) 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, neomezeného a výlučného 
užívání splaškové kanalizace, právo příjezdu a přístupu za účelem vybudování, oprav, 
provozování a údržby splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 1953 o výměře 37 m2 
a parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře 7 305 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc                 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch pozemků parc. č. st. 1211/1            
o výměře 6 335 m2, parc. č. st. 1211/2 o výměře 3 m2, parc. č. st. 1211/3 o výměře 2 m2, 
parc. č. st. 1211/6 o výměře 158 m2, parc. č. st. 2333 o výměře 5 m2, vše zast. pl., parc. č. 
623/13        o výměře 13 636 m2 ost. pl. a budovy čp. 1124 na pozemcích parc. č. st. 1211/1, 
parc. č. st. 1211/2 a parc. č. st. 1211/3, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti Alpha Immorent s. r. o. dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II. A) 18) 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemcích parc. č. 1939/4 zahrada o výměře 61m2 a parc. č. 1939/1 ost. pl.         
o výměře 3 160 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 1181 ost. pl. o výměře 3 209 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 20) 
 
33. úplatný pronájem parc.č. 117/7 ost.pl. o výměře 409 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany ČR, Vojenské ubytovací správy 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 27) 
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní Haně Ševčíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 29) 
 
35. úplatný pronájem 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) občanskému sdružení SPOLU Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II. B) 1) 
 
36. úplatný pronájem 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) sdružení CADUCEUS dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
 
37. úplatný pronájem 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) sdružení JUNÁK dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
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38. úplatný pronájem 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) panu Jaroslavu Krátkému dle důvodové zprávy bod II. B) 3) 
 
39. úplatný pronájem 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) panu Petrovi Nerušilovi  při nájemném     
ve výši 900,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 4) 
 
40. úplatný pronájem nebytových prostor v objektu ZŠ Heyrovského 33 o výměře 63 m2 
panu Lubomíru Vaškovi za podmínek ředitele školy dle důvodové zprávy bod II. B) 5) 
 
41. úplatný pronájem NP Masarykova tř. č .o. 3, o výměře 154 m2 panu Romanu Zamykalovi 
dle důvodové zpávy bod II. B) 6) 
 
42. úplatný pronájem suterénních prostor v objektu Opletalova 1, o velikosti 228 m2 panu 
Viktoru Zlámalovi dle důvodové zprávy bod II. B) 7) 
 
43. úplatný pronájem části fasády domu Tř. Svobody 27 (Švédská č.o. 12) za účelem 
umístění reklamy společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 8) 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „BAUMAX 
OLOMOUC - Přístavba zahradního centra“, část veřejné osvětlení, přeložka veřejného 
osvětlení, chodník a cyklistická stezka, mezi statutárním městem Olomouc a společností 
P.V.N., Praha, spol. s r.o., dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí dohodě o skončení nájmu  pozemku parc.č. 500/37 orná 
půda o výměře 7220 m2 v k.ú. Bystrovany a užívacích práv k částem pozemků parc.č. 500/3, 
500/4, 500/5, 500/6, vše orná půda o celkové výměře 16530 m2 v k.ú. Bystrovany se 
Zemědělským družstvem Bystrovany včetně vyplacení náhrady škody ve výši 61.846,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
46. správce objektu bydlení č.p. 627 s pozemkem parc.č. st 1237 zast.pl. a  nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc Správu nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 
14)  
 
47. svěření objektu technické vybavenosti bez stavby bez č.p. (kotelna) s pozemkem parc.č. 
st. 1236 zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Neředín, obec Olomouc do nájmu a správy společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
2. souhlasí 
1. s umístěním zpevněné plochy pro dva kusy kontejnerů na TDO na části  pozemku parc. č. 
557/1 ostatní plocha o výměře 4m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků 
jednotek  domu Kmochova 3, 5, 7, 9, Olomouc za podmínky, že zpevněná plocha bude na 
pozemku umístěna pouze do doby úpravy uličního prostoru řešené části ul. Kmochovy dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8) 
 
2. s umístěním stavby čtyř parkovacích stání a přístupového chodníku na části pozemku 
parc. č. 559/3 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Jiřině 
Juránkové za podmínky, že  po dobu výstavby realizačního celku ,,Regenerace panelového 
sídliště Úzké díly „ nebude možné parkovací stání využívat z důvodu rekonstrukce 
příjezdové komunikace a za podmínky, že při výstavbě parkovacích stání bude respektováno 
vedení hlavního připojení NN a VO budované v rámci realizace investiční akce „Park Malého 
prince“ dle důvodové zprávy bod II. A) 22) 
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3. prodloužením nájemní smlouvy na pozemek parc.č.st. 1098 zast.pl. a nádvoří o výměře  
87 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, pozemky parc.č.st. 110 zast. pl.  a nádvoří o výměře 
167 m2, parc.č.st. 111 zast.pl. a nádvoří o výměře 168 m2, parc.č.st. 112 zast.pl. a nádvoří  
o výměře 168 m2, parc.č.st. 113 zast.pl. o výměře 168 m2, parc.č.st. 114 zast.pl. a nádvoří  
o výměře 169 m2, parc.č.st. 116/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 66 m2, parc.č.st. 117 zast.pl. 
a nádvoří o výměře 196 m2, parc.č. st. 118 zast.pl. a nádvoří o výměře 196 m2, parc.č.st.  
119 zast.pl.  a nádvoří o výměře 198 m2, parc.č.st. 121/2 zast.pl.  a nádvoří o výměře       
129 m2, parc.č.st. 122 zast.pl.  a nádvoří o výměře 161 m2, parc.č.st. 123 zast.pl. a nádvoří 
o výměře 174 m2 a parc.č.st. 124/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 66 m2, vše v k.ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany ČR, Vojenské 
ubytovací správy Olomouc na dobu určitou do 31.12.2010 dle důvodové zprávy bod II. A) 25) 
 
4. s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 277/1 ost.pl. o výměře 871 m2 
v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany ČR, 
Vojenské ubytovací správy Olomouc na dobu určitou do 31.12.2010 dle důvodové zprávy 
bod II. A) 26) 
 
5. s prodloužením nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 31/47 ost.pl. o výměře 974 m2 
(původně pozemek parc.č. 31/7 ost.pl.) a pozemek parc.č. 117/2 ost.pl. o výměře 338 m2, 
vše v k.ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Ministerstva 
obrany ČR, Vojenské ubytovací správy Olomouc na dobu určitou do 31.12.2010 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 27) 
 
6. se zvýšením nájemného při úplatném pronájmu pozemků parc. č. 217 o výměře 5 316 m2 
a parc. č. 301 o výměře 5 008 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
pana Josefa Homoly statutárnímu městu Olomouc na 10,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy 
bod II. A) 28)  
 
7. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl.             
o výměře 1 605 m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE 
CZ, a. s. na dobu určitou 5 let dle důvodové zprávy bod II. A) 30) 
 
8. s posunutím termínu odstranění objektu skladovací  haly na části pozemku parc. č. 346/3 
a části pozemku parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín             
do       31. 1. 2008 za podmínky, že pan Tichý odstraní na vlastní náklady skládku 
nacházející se    v objektu skladovací haly. Dle důvodové zprávy bod II. B) 9) 
 
9. s opravou podlahy v NP třída Svornosti č.o. 2 nákladem nájemce maximálně do výše 
64.723,- Kč bez DPH a po doložení příslušných dokladů souhlasit s odpočtem investic do 
zhodnocení věci z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
10. s prodloužením smlouvy č.j. MAJ-PR/275/2004/Ha o výpůjčce nebytového prostoru         
o výměře 286 m2 v objektu Svatoplukova 11, č. p. 65 (bývalé kino Jiskra) v k.ú. Řepčín za 
účelem skladování divadelního fundusu do 14.12.2006 dle důvodové zprávy bod II. B) 13) 
 
11. s prodloužením nájemních smluv nebytových prostor v objektu Jednota, tř. Svobody 31 -  
6. patro/607 archiv do 30. 6. 2006 a kancelář 4. patro/406 do 31. 1. 2006 dle důvodové 
zprávy bod IV. 4) 
 
3. nesouhlasí 
s posunutím oplocení na náklady statutárního města Olomouce na původní místo dle 
důvodové zprávy bod IV. 2) 
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4. nevyhovuje žádosti 
1. pana Josefa Kelnara o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 164 zahrada o výměře   
12 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 4) 
 
2. pana Ladislava Oraského o úplatný pronájem pozemku parc. č. 526/1 ostatní plocha         
o výměře 233 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy II. A) 1) 
 
3. manželů Šárky a Ing. Jaroslava Piterkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
93/129 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 4) 
 
4. manželů Miroslava a Věry Hrabalových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 153 
ostatní plocha o výměře 56 m2 a části pozemku parc. č. 1132/1 ostatní plocha o výměře     
36 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
5. společnosti euro AWK, s. r. o. souhlas s instalací velkoplošných reklamních panelů dle 
smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení v Olomouci  na částech 
pozemků parc. č. 1051/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 88/15 
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 536/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 385/7 
ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Povel, parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře       
4 m2, parc. č.776/1 orná půda o výměře 4 m2 vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 515/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín a parc. č. 98/2 zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, 
vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A 7) 
 
6. paní Františky Strykové, paní Františky Hamanové, paní Marie Bognárové, pana Vladimíra 
Stryka, paní Květoslavy Gromesové a pana Josefa Kelnara o bezúplatné zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 100/1 ost. pl.         
o výměře 1552 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 16) 
 
7. paní Dagmar Borecké o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 o výměře 15 m2, 
kultury zastavěná plocha a nádvoří (Horní náměstí 20), v k. ú. Olomouc-město dle důvodové 
zprávy bod II. A) 21) 
 
8. paní Evy Poláčkové a paní Jany Šmerdové o bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 282 ost. pl. o výměře 6 806 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 109/4 ost. pl., parc. č. 106/2 
ost. pl., parc. č. st. 427 zast. pl. a parc. č. st. 257 zast. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 31) 
 
9. sdružení CADUCEUS o úplatný pronájem 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) dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
10. sdružení CADUCEUS a paní Vladimíry Bláhové o úplatný pronájem 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 II. B) 3) 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku 
parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřenou 
s panem Ing. Přemyslem Nastoupilem dle důvodové zprávy bod I. 9) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku části 
pozemku parc. č.  1678/232 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc uzavřenou s panem Zdeňkem Grossmannem dle důvodové zprávy bod II. A) 6) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č.  
1678/232 orná půda o výměře 185 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
uzavřenou panem Tomášem Navrátilem dle důvodové zprávy bod II. A) 6) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 
1678/231 orná půda o výměře 1427 m2 a pozemku parc. č.  1678/232 orná půda o výměře 
459 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřenou s Ing. Petrem Křenkem dle 
důvodové zprávy bod II. A) 6) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ukončit nájemní smlouvu na úplatný pronájem pozemků parc. č. 
849/39 orná půda o výměře 177 m2 a parc. č. 849/41 orná půda o výměře 287 m2 vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc uzavřenou se společností Školagro, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 24) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 25. 10. 2005 bod programu 2 bod II A) 4 ve věci výše nájemného 
při úplatném pronájmu 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                
a schvaluje  nájemné ve výši 5,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
11. trvá 
na svém původním usnesení, tj. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 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) 
 
12. bere na v ědomí 
oznámení o prodeji nemovitostí č.p. 91, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 1176 zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1176 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 667 m2, vč. 
vedlejší stavby, venkovních úprav, okrasných rostlin a ovocných dřevin, pozemková parc. č. 
1177 ostatní plocha, zeleň, o výměře 347 m2, vč. okrasných rostlin a ovocných dřevin, 
pozemková parc. č. 1178 ostatní plocha, zeleň, o výměře 729 m2, vč. okrasných rostlin        
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a ovocných dřevin, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod II. B) 12) 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 434 zahrada            
o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní Hanou Ševčíkovou při kupní ceně 
ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 29) 
 
2. odprodej 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 společnosti Poliklinika Olomouc spol. s r. o.  za kupní cenu 
ve výši 35.000 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
3. odprodej ideálního podílu 3/15 pozemku parc. č. 1248/26 orná půda o výměře 130 m2      
v  k. ú. Droždín, obec Olomouc panu Jindřichu Renotieru Kriegsfeldovi za kupní cenu ve výši 
16 265,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
4. odprodej ideálního podílu 12/15 pozemku parc. č. 1248/26 orná půda o výměře 130 m2    
v k.ú. Droždín, obec Olomouc manželům Mgr. Jiřímu a JUDr. Vlastě Audyovým za kupní 
cenu ve výši 63 065,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Olomouc - město 
paní Jitce Antošové za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. 10 800,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 8)   
 
6. odprodej části pozemku parc. č.  936/2 zahrada o výměře 215 m2, části pozemku parc. č. 
936/8 ost. pl. o výměře 133 m2 a pozemku parc. č. st. 547/3 zast. pl. o výměře 81 m2, vše    
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc manželům Svatopluku a Heleně Hudcovým za kupní cenu      
ve výši 500,-, tj. 214 500,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
7. nabytí nepotřebného vojenského majetku -  objektu bydlení čp. 722 na pozemku parc. č. 
st. 800 zast. pl., objektu bydlení čp. 726 na pozemku parc. č. st. 801 zast. pl., objektu bydlení 
čp. 727 na pozemku parc. č. st. 802 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 800 zast. pl. o výměře 
455 m2, parc. č. st. 801 zast. pl. o výměře 455 m2 a parc. č. st. 802 zast. pl. o výměře      
453 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Správa 
vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního města Olomouce darovací 
smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. bez omezujících dispozičních podmínek dle 
důvodové zprávy bod III. 10)   
 
8. objektu čp. 83 s pozemkem parc. č. st. 496/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 4 845 m2           
a pozemku parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1398 m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc 
(Kateřinská 10) společnosti Santis Invest s. r. o. za kupní cenu 26,500.000,- Kč za podmínek 
pro prodej, které schválila Rada města Olomouce dne 6. 4. 2004 dle důvodové zprávy bod 
III. 11)     
 
9. dodatek ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě infrastruktury č.MAJ-PR-J/15/2004/Kř 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. ve věci 
změny způsobu vyplacení odměny dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Jiřího a Aleny Tomkových o odprodej pozemku parc. č. 88 zahrada         
o výměře 137 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1)  
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2. žádosti manželů Květoslavy a Miroslava Niklových o výkup pozemku parc. č. 176 zahrada 
o výměře 2 163 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví manželů Květoslavy             
a Miroslava Niklových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
III. 2) 
 
3. žádosti ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR o výkup pozemku parc. č. 86 zast. pl. o výměře 
41 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR          
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
4. žádosti pana Ing. Jana Vičara o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 louka o výměře 4 005 
m2 a parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy 
bod III. 4)   
 
5. žádosti manželů MUDr. Petra a Drahomíry Kafkových o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 
trvalý travní porost o výměře 4 005 m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, parc. č. 
1294/21orná půda o výměře 4 942 m2 a parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 235 m2, vše   
v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. uložit náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podat žádost Ministerstvu obrany       
o převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a v případě 
schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací smlouvy    
ke schválení dle důvodové zprávy bod III. 10)      
 
2. souhlasit se zpětvzetím odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 
20.9.2005 sp. zn. 10 C 357/95-290 za podmínky, že zpětvzetí odvolání bude provedeno i ze 
strany žalobců dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
revokovat usnesení Zastupitelstva ze dne 22. 2. 2005 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy na část pozemku parc.č. 479/37 orná půda v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Emila 
Hladkého dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodí Moravy, s.p. dle 
bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. st. 2272, parc.č. st. 2274 a parc.č. st. 
2276, vše v k.ú. Hodolany, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. dle bodu 3 důvodové 
zprávy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
   
 
4 Veřejná zakázka 33-05, p řidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 59 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, jejíchž nabídky 
nevyhověly požadavkům § 59 odst. 3 zákona dle důvodové zprávy 
 
2. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem 
„Plavecký stadion - rekonstrukce technologie úpravy vody“ archivní číslo 33-05 uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
  
 
5 Veřejná zakázka  51-05, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 51-05 ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka  47-05,  komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 47-05 ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
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7 Veřejná zakázka 40-05, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 40-05 ve 
složení dle důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka  46-05, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 46-05 ve 
složení dle důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách  
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Veřejná zakázka  54-05, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 54-05 ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace 
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
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10 Veřejná zakázka č.49-05,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Park malého prince - IV. etapa“ archivní 
číslo 49-05 
 
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: 3.6 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 44-05,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Nedvězí-vodovod“ archivní číslo 44-05 
 
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: 3.7 
 
 
12 Veřejná zakázka č.48-05, zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Bezbariérové úpravy komunikací - trasa 
E“ archivní číslo 48-05 
 
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: 3.8 
 
 
13 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. I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 32 s Koliskem Robertem dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
2. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 33, s Gunárem Ladislavem dle důvodové 
zprávy bod 1b)  
3. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 81, s Rédrovou Evou dle důvodové 
zprávy bod 1c) 
4. Černá cesta 14, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5, s Zatloukalovou Pavlínou dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
5. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 64, s Královou Danou dle důvodové 
zprávy bod 1 e) 
6. Balbínova 5, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 18, s Janouškovou Evou dle důvodové zprávy 
bod 1 f) 
7. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 28, s Šípulou Tomášem dle důvodové zprávy bod 
1 g) 
8. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12, s Čechákovou Hanou dle důvodové zprávy 
bod 1 h) 
9. Rumunská 11, Olomouc,velikosti 1+2, č.b. 15, Ing. Kropáčem Markem dle důvodové 
zprávy bod 1 ch) 
10. Topolová 7, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 29, s Tominem Adamem dle důvodové zprávy 
bod 1 i) 
11. Sladkovského 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4, s Jakubcovou Miroslavou a Ing. Šulíkem 
Pavlem dle důvodové zprávy bod 1 j)  
12. Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 13, s Tůmovou Jolanou dle důvodové 
zprávy bod 1 k)    
13. Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Hilšerovou Monikou dle důvodové 
zprávy bod 1 l)  
14. Synkova 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11, s Székelyovou Márií dle důvodové zprávy 
bod 1 m) 
15. Wolkerova 50, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Opluštilovou Martinou dle důvodové 
zprávy bod 2 a) 
16. Stiborova 30, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 7, s Obselkou Petrem dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
17. J. Nálevky 13, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4/2, s Lojkou Petrem, dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
18. Řezáčova 18, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12, s Frankovou Ivanou, dle důvodové zprávy 
bod 2 d) 
19. Jungmannova 18, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 33, s Navrátilovou Ditou, dle důvodové 
zprávy bod 2 e) 
20. Jeremenkova 30, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 2, s Weidingerem Jiřím, dle důvodové 
zprávy bod 2 f) 
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21. Sokolská 32, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Brandovou Věrou dle důvodové zprávy 
bod 3 a) 
22. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 4, s Gáborem Robertem dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
23. Synkova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b.7, s Apeltauerovou Alicí dle důvodové zprávy 
bod 3 c) 
24. Hrnčířská 38a, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, se Svobodou Viktorem dle důvodové 
zprávy bod 4) 
25. Dukelská 15, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 13, s Dr. Hoglem Pavlem dle důvodové zprávy 
bod 5) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Ing. Grohman Václav, Rožňavská 10, Olomouc 
Šauerová Martina, Ivo, Kosmonautů 12, Olomouc 
Valčíková Romana, Černá cesta 29, Olomouc 
Drápelová Blanka, Černá cesta 27, Olomouc 
Kasal Tomáš, Šárka, Kosmonautů 20, Olomouc 
Konopka Kamil, Markéta, Kosmonautů 16, Olomouc 
Žibritová Jitka, Pavel, Kosmonautů 14, Olomouc 
Kardohelyová Jitka, Marcel, Kosmonautů 18, Olomouc 
Hořák Bohumil, Černá cesta 1, Olomouc 
Hégrová Iveta, Černá cesta 49, Olomouc 
Frélichová Milena, Topolová 9, Olomouc 
Řezníček Marek, Topolová 1, Olomouc 
MUDr. Turčan Pavel, Topolová 4, Olomouc 
Sedláček Michal, Topolová 4, Olomouc 
Konečný Pavel, Topolová 9, Olomouc 
Vavrdová Ludmila, Topolová 9, Olomouc 
Valouchová Drahomíra, Topolová 9, Olomouc 
Fojtík Martin, Lenka, Topolová 9, Olomouc 
Havlík Josef, Rumunská 11, Olomouc 
Krampolová Renata, Topolová 4, Olomouc 
Bětík Filip, Jiráskova 10A, Olomouc 
Bártková Kateřina, Jarmila, Sladkovského 1A, Olomouc  
Fryblík Pavel, Kateřina, Peškova 2, Olomouc 
Čtvrtlíková Olga, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Prokeš Miloš, Marta, Černá cesta 17, Olomouc 
Ing. Dosoudil Josef, Topolová 7, Olomouc 
Pospíšil Martin, Petra, Peškova 2, Olomouc 
Horáková Lenka, Peškova 2, Olomouc 
Halaxová Eva, Peškova 2, Olomouc 
Halaxa Jiří, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:  
Szurpitová Věra, Marius, Černá cesta 7, Olomouc 
Daňhelová Anna, P. Přichystala 70, Olomouc 
Vavreková Irena, Holická 51, Olomouc 
Lulišová Dagmar, Náves Svobody 37, Olomouc 
Sušarská Alžběta, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 c) 
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2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Šoltýs Josef, Vojanova 16, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na byt mimo pořadí: 
Slováček Oldřich a Dagmar na byt v domě Svornosti 2A, Olomouc, velikosti 1+2  
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
a) na 2 roky s nájemci: 
Michal Prstek a Simona, Mariánská 8, Olomouc 
Michaela Melicherová, Synkova 4, Olomouc 
Vladimír Jančí, Černá cesta 45, Olomouc 
Daniela Janíčková, Balbínova 9, Olomouc 
Pavel Konečný, Topolová 9, Olomouc 
b) na 1/2 roku s nájemci: 
Soňa Petrová a Rainhold, tř.Kosmonautů 12, Olomouc 
Marie Messnerová, nám. Terera 2, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 9 a, b)    
 
5. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Ivo Hýbl, Vodární 1, Olomouc 
Jan Komínek, tř.Kosmonautů 14, Olomouc 
Tárik Hamdanieh, Dolní náměstí 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10)     
 
6. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Libor Orava, Balbínova 7, Olomouc  
Vladimír Menkal, Synkova 15, Olomouc  
Martin Švanda a Lenka, Nešverova l, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11)     
 
7. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt  Praskova 18, Olomouc, Jarmila Raclová o syna Lubomíra Racla 
na byt Vojanova 4, Olomouc, Ilona Sloupenská a druha Rostislava Popelku 
na byt Stiborova 22, Olomouc, Emilie Ištoková o vnuka Martina Drozda 
dle důvodové zprávy bod 12 a,b,c) 
 
8. se změnou nájemce: 
Ivana Halenárová a Miroslav, Masarykova 21, Olomouc - dříve rodiče Ivan a Zdeňka 
Zacpalovi 
Ludmila a Jaroslav Šarmanovi, Řezáčova 20, Olomouc - dříve syn Marek Šarman 
dle důvodové zprávy bod 13 a,b) 
 
4. nevyhovuje žádosti 
P-centra o uzavření nájemní smlouvy na byt mimo pořadí vel. 1+4 na dobu neurčitou dle 
důvodové zprávy bod 14 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
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14 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Josefem Římanem dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Věrou Šebečkovou dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Ludmilou Otcovou dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Jarmilou Valentovou dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Jánem Peľakem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
15 Pravidla pro poskytování nájmu byt ů zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce s účinností od 7.12.2005 
 
3. ukládá 
postupovat při poskytování nájmu bytů zvláštního určení dle schválených Pravidel 
T: ihned 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
16 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
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2. schvaluje 
zveřejnění  záměru prodeje pozemku parc. č. 510/10, ostatní plocha, o výměře 36 m2, v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Valdenská 415/19, Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
174 m2 a pozemku parc. č. 338/11 ostatní plocha o výměře 162 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, předem určenému zájemci panu Ing. Miroslavu Chytilovi, bytem Polská 53 dle 
důvodové zprávy bod I/2 str. 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 46, zahrada, o výměře cca 280 m2,  vše        
v  k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/3 str. 3, 4 
 
5. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje domu  č.p. 166  (Hodolanská 11) s pozemkem parc.č. st.243, 
zast.pl., o výměře 226 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, předem určenému zájemci,  
a to  HZO stavební s. r.o. se sídlem Na Vlčinci, 772 11 Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II/1 str. 4, 5 
 
6. revokuje 
část  svého usnesení č. 21,  část. 14,  ze dne 19. 7. 2005  a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej domu č. p. 342 (Ostružnická 40)  s pozemkem parc. č. st. 291, zast. pl.           
o výměře 105 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu  
Ostružnická 40, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“  a přílohy č.  1  důvodové zprávy 
bod II/4 str. 6 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej objektu bez č.p./č.o. s pozemkem parc. č. st. 1266, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 365 m2, nacházející se v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví, a to ideální 1/6 do SJM manželům  Ireně a Martinovi Čulíkovým, za kupní 
cenu ve výši  175 000,-Kč, ideální 1/6 Blance  Kudrnové,  za kupní cenu ve výši 175 000,- 
Kč, ideální 1/6 do SJM manželům Zuzaně a Pavlovi Sedláčkovým , za kupní cenu ve výši  
175 000,-Kč, ideální 1/6 do SJM manželům Věře a Oldřichovi Žochovým,  za kupní cenu     
ve výši 175 000,-Kč, ideální 1/6 do SJM manželům Jiřímu a Marii  Bartoníkovým,  za kupní 
cenu ve výši   175 000,-Kč a ideální 1/6 do SJM manželům  Marii a Erikovi  Kotterbovým,     
za kupní cenu ve výši 175 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/5 str. 7, 8 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/9 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/30432 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/30432 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., o výměře 830 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému  nájemci paní Jitce Tláskalové,    
za kupní cenu celkem 35.231,- Kč, z toho za jednotku 27.847,- Kč, za pozemek 3.433,- Kč    
a náklady 3.951,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9 str. 10 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/10 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 905/30432 na společných částech domu č. p. 736     
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 905/30432 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl., o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci ing. 
Oldřichu Bienovi, za kupní cenu celkem 221.577,- Kč, z toho za jednotku 192.714,- Kč,       
za pozemek 22.846,- Kč a náklady 6.017,- Kč dle důvodové zprávy bod II/10 str. 10, 11 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/11 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1073/30432 na společných částech domu č. p. 736  
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1073/30432 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl., o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
panu Františku Jakešovi, za kupní cenu celkem 268.383,- Kč, z toho za jednotku 234.933,- 
Kč,    za pozemek 27.087,- Kč a náklady 6.363,- Kč dle důvodové zprávy II/11 str. 11, 12 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/28 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1452/30432 na společných částech domu č. p. 736  
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1452/30432 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl.,    o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
Jakub - obuv, s. r. o., za kupní cenu celkem 359.605,- Kč, z toho za jednotku 315.805,- Kč,              
za pozemek 36.655,- Kč a náklady 7.145,- Kč dle důvodové zprávy bod II/12 str. 12 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/29 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 750/30432 na společných částech domu č. p. 736     
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 750/30432 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl.,      o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
Hygie, družstvo kadeřníků v Olomouci, za kupní cenu celkem 179.747,- Kč, z toho               
za jednotku 155.117,- Kč, za pozemek 18.933,- Kč a náklady 5.697,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/13 str. 12, 13 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/30 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21)                            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/30432 na společných částech domu č. p. 736    
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/30432 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. 
pl.,      o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc oprávněnému nájemci 
Hygie, družstvo kadeřníků  v Olomouci, za kupní cenu celkem 126.100,- Kč, z toho              
za jednotku 108.387,- Kč, za pozemek 12.723,- Kč a náklady 4.990,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/14 str. 13, 14 
 
14. nevyhovuje 
žádosti  Severomoravské energetiky, a. s. ve věci snížení  ceny  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  z částky 155.400,- Kč  na částku  40 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/15 str. 14 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Alfréda a Libuše Kasparových ve věci možnosti splácení kupní ceny          
za bytovou jednotku č. 136/13 v domě Černá cesta 2 dle důvodové zprávy bod II/16 str. 14, 
15 
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16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Hany Štrbíkové ve věci možnosti splácení kupní ceny za bytovou jednotku         
č. 553/1 v domě Trnkova 20 dle důvodové zprávy bod II/17 str. 15 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení  č. 5, část 27 ZMO ze dne 21. 6. 2005 ve věci prodeje  jednotky č. 920/13 a 920/14 
v domě č. p.  920, Tererovo nám. 2, s pozemkem parc. č. st. 1049, zast. pl. o výměře         
312 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a schválit prodej bytové jednotky č. 920/13    
v domě č. p. 920 (Tererovo nám. 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 593/21713        
na společných částech domu č. p. 920 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 593/21713 
na pozemku parc. č. st. 1049, zast. pl. o výměře 312 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, oprávněnému nájemci Bedřišce Zapletalové, za kupní cenu 74.381,- Kč, z toho    
za jednotku 71.911,- Kč, za pozemek 818,- Kč a náklady 1.652,- Kč, a prodej bytové 
jednotky č. 920/14  v domě č. p. 920 (Tererovo nám. 2) se poluvlastnickým podílem               
o velikosti 518/21713 na společných částech domu č. p. 920 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti  518/21713 na pozemku parc. č. st. 1049, zast. pl. o výměře 312 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, Karlu a ing. Olze Richterovým, za kupní cenu 64.974,- Kč, z toho 
za jednotku 62.816,- Kč, za pozemek 715,- Kč a náklady 1.443,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/18 str. 15, 16 
 
18. nevyhovuje 
žádosti manželů Zdeňky a Romana Chrenkových dle důvodové zprávy bod III/1 str. 16, 17 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1039/16 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8)         
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/9079 na společných částech domu č. p. 1039, 
1043, 1066 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/9079 na pozemku parc. č. st. 1343, 
1344, 1345, zast. pl. o výměře 327 m2, 230 m2, 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, Janu Svobodovi za kupní cenu ve výši 27.408,- Kč, z toho za jednotku 26.230,- 
Kč, za pozemek 828,- Kč, náklady 350,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2 str. 17, 18 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 918/33 v domě č. p. 918 (Foerstrova 33) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 213/21325 na společných částech domu č. p. 918 a pozemku parc. č. st. 
1062 zast. pl. o výměře 310 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Petru Fordajovi        
za kupní cenu 30.279,- Kč, z toho za jednotku 29.263,- Kč, za pozemek 285,- Kč, náklady 
731,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str 18, 19 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 871/18 v domě č. p. 869, 870, 871 (Na Vozovce 46, 48, 50)           
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 513/26731 na společných částech domu č. p. 869, 
870, 871 a pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3 zast. pl. o výměře 222 m2, 209 m2, 
211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Nedě a Lubomíru Mitrovičovým za kupní 
cenu 152.976,- Kč, z toho za jednotku 149.539,- Kč, za pozemek 1.613,- Kč, náklady 1.824,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str. 19 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 870/9 v domě č. p. 869, 870, 871 (Na Vozovce 46, 48, 50)            
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/26731 na společných částech domu č. p. 869, 
870, 871 a pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3 zast. pl. o výměře 222 m2, 209 m2, 
211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Miroslavu Šimečkovi za kupní cenu ve výši 
144.925,- Kč, z toho za jednotku 141.669,- Kč, za pozemek 1.528,- Kč, náklady 1.728,- Kč 
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dle důvodové zprávy bod III/5 str. 20 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/46 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 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, Petru Strakovi         
za kupní cenu ve výši 59.125,- Kč, z toho za jednotku 57.253,- Kč, za pozemek 480,- Kč, 
náklady 1.392,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6 str. 20, 21 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 812/7 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/8188 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 981, zast. 
pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Boženě a Petru Hanelovým       
za kupní cenu 58.732,- Kč, z toho za jednotku 55.159,- Kč, za pozemek 2.500,- Kč, náklady 
1.073,- Kč dle důvodové zprávy bod III/7 str. 21, 22 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 409/5 v domě č. p. 409, 410 (Rooseveltova 47, 49)                        
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127 na společných částech domu č. p. 409, 
410    a pozemku parc. č. st. 404, 405, zast. pl., o výměře 378 m2, 322 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady   u Olomouce, obec Olomouc, Blance Bokové, za kupní cenu 61.435,- Kč, z toho         
za jednotku 55.430,- Kč, za pozemek 4.582,- Kč, náklady 1.423,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/8 str. 22 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 219/4 v domě č. p. 219 (Rooseveltova 109) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 591/5549 na společných částech domu č. p. 219 a pozemku parc. č. st. 
219, zast. pl., o výměře 544 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Haně 
Obšilové za kupní cenu 100.733,50 Kč, z toho za jednotku 92.788,50 Kč, za pozemek 
5.676,- Kč, náklady 2.269,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9 str. 23 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 
112/6, zast. pl., o výměře 811 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
Alžbětě Pánkové za kupní cenu 59.777,50 Kč, z toho za jednotku 49.403,50 Kč, za pozemek 
8.351,- Kč, náklady 2.023,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10 str. 24 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 930/8 v domě č. p. 930 (Zeyerova 22) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 630/6914 na společných částech domu č. p. 930 a se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 630/6914 na pozemku parc. č. st. 1091, zast. pl. o výměře 287 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, panu Oldřichu Stratilovi za kupní cenu ve výši 110.987,- Kč, z toho 
za jednotku 104.285,- Kč, za pozemek 3.804,- Kč a náklady 2.898,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/11 str. 25 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/14 v domě č. p. 962, 1068, 1069 (Kpt. Nálepky 11, 13              
a Kaštanová 16) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 368/37429 na společných částech 
domu č. p. 962, 1068, 1069 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 368/37429                 
na pozemku parc. č. st. 1346, 1347, 1348, zast. pl. o výměře 228 m2, 228 m2, 422 m2, vše       
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Alexandru Cyklovi za kupní cenu ve výši 
44.717,- Kč, z toho za jednotku 43.161,- Kč, za pozemek 1.191,- Kč a  náklady 365,- Kč dle 
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důvodové zprávy bod III/12 str. 25, 26 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 529/16 v domě č. p. 529, 528, 527 (Trnkova 29, 31, 33) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/5217 na společných částech domu č. p. 529, 528, 
527, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Jaroslavě Miklíkové za kupní 
cenu ve výši 40.679,- Kč, z toho za jednotku 28.320,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 
12.359,- Kč dle důvodové zprávy bod III/13 str. 26, 27 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 22.2.2005 bod 2, část 19, ve věci prodeje a schválit prodej 
bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) se spoluvlastnickým podílem        
o velikosti 693/8039 na společných částech domu č. p. 146 a pozemku parc. č. st. 175 zast. 
pl. o výměře 377 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Janě Procházkové           
za kupní cenu ve výši 133.241,- Kč z toho za jednotku 126.303,- Kč, pozemek 4.813,- Kč, 
náklady 2.125,- Kč dle důvodové zprávy bod III/14 str. 27 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyhovět žádosti manželů Vacových a schválit prodloužení termínu splatnosti kupní ceny     
za bytovou jednotku č. 151/3 v domě č. p. 150, 151 (B. Němcové 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 81/1559 na společných částech domu č. p. 150, 151 a pozemku parc. č. 
st. 177, 178, zast. pl., o výměře 261 m2, 256 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,     
za kupní cenu ve výši 63.046,- Kč, z toho za jednotku 56.902,- Kč, za pozemek 4.145,- Kč, 
náklady 1.999,- Kč, a to do 28.2.2006 dle důvodové zprávy bod III/15 str. 28 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - G) dle důvodové zprávy bod IV/1 
str. 28, 29, 30 
 
34. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 30 
 
35. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny ve výši 27.265,- Kč za bytovou jednotku č. 2 v domě Špálova  1,  
3  a Myslbekova  7,  9,  11,  13, Olomouc na účet domu dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 31 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků parc. č. 352 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 98 m2 a parc. č. 459/12 
ostatní plocha, o výměře 350 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, manželům Mojmíru         
a Miladě Dostálovým,  za kupní cenu ve výši  44 020,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 
I/1 str. 1, 2 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 71, zahrada, o výměře 276 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, paní 
Pavlíně Bolfové za kupní cenu ve výši 31 805,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/2 str. 
2, 3 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Aleše Malénka ve věci snížení kupní ceny pozemků dle dodatku důvodové 
zprávy bod I/3 str. 3, 4 
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39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 2 bod 8 ze dne 29.6.2004 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 265/5 orná 
půda o výměře 91 m2, části pozemku parc. č. 249/8 trvalý travní porost o výměře 1700 m2    
a části pozemku parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady    
u Olomouce panu Aleši Malénkovi za kupní cenu ve výši 326.240,- Kč bez možnosti splátek 
a schválit prodej  pozemku parc. č. 265/28 orná půda o výměře 91 m2, pozemku parc. č. 
249/23 trvalý travní porost o výměře 1666 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, panu Aleši  Malénkovi za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 333 508,- Kč 
dle dodatku důvodové zprávy bod I/3 str. 3, 4 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 7  část  51 a schválit odprodej pozemku parc. č. 633 ost. pl. o výměře 57 m2      
v k. ú. Neředín manželům Andree a Filipu Horáčkovým dle dodatku důvodové zprávy bod I/4 
str. 4, 5 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8, část 7 a schválit prodej domu  č.p. 617 (Skupova 6),  na pozemku parc.č. st.  
827 zast.pl. o výměře 354 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc  Mgr. Zdeňkovi 
Zatloukalovi za kupní cenu 5.370.688,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/1 str. 5 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení č. 8, část 89 ze dne 21.9.2004 a schválit nové kupní ceny domu č. p. 746 
(Legionářská 1)  s pozemkem parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 614 m2 , v k.ú. Olomouc 
město, obec Olomouc, dle přílohy č. 1 a dodatku důvodové zprávy bod II/2 str. 5, 6 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Soni Fischerové ve věci zřízení zástavního práva dle dodatku důvodové zprávy 
bod II/3 str. 6 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - B) dle dodatku důvodové zprávy 
bod II/4 str. 6 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6 
 
 
17 Prodej dom ů - zůstatkové byty podle „Pravidel“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh postupu prodeje zůstatkových bytů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru prodeje domů realizovat přijatá usnesení 
T: 20.12.2005 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 



 24

Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
18 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A včetně 
dodatku č. 1, část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část A včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2005 dle předložené důvodové zprávy - část A včetně dodatku č. 1 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2005 dle 
předložené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtovou změnu roku 2005 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
19 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 
vykrytí částek dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7.1 
 
 
20 Rozpočtové zm ěny - odbor správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení požadavku odboru správy dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí požadavku odboru správy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7.2 
 
 
21 Projekt Oblastní unie neslyšících Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 7.3 
 
 
22 Souborné stanovisko k regula čnímu plánu Hn ěvotínská -  

Okružní, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zástavbou dané lokality dle varianty 2 důvodové zprávy  
  
  
3. ukládá 
projednat vybranou variantu zástavby s Krajskou hygienickou stanicí Olomouc a předložit 
RMO k rozhodnutí návrh dalšího postupu  
T: 20.12.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
23 Rozvoj MHD - dodatek smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP ze dne 22.dubna 2005       
k projektu Rozvoj MHD v Olomouci s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu časového harmonogramu realizace projektu Rozvoj MHD v Olomouci dle dodatku č.1 
ke smlouvě o financování projektu SROP ze dne 22.dubna 2005 k projektu s registračním 
číslem žádosti CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162 
 
3. ukládá 
předložit dodatek č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP Zastupitelstvu města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9 
 
 
24 Studie využitelnosti území v lokalit ě Klášterní Hradisko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
25 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
nevyužití schváleného příspěvku  ve výši 5 000,--Kč dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytování příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
 



 27

26 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu názvu projektu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit včetně rozpočtových změn dle 
důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat Smlouvy na poskytování příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
27 Pojišt ění majetku SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podepsání „Smlouvy o správcovství pojistných smluv, konzultační a poradenské činnosti      
ve všech oblastech pojišťovnictví“ se společností FIXUM, a.s., v termínu ihned 
T: 20.12.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
28 Účast m ěsta na akcích dle marketingového plánu CR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast města na akcích dle předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
29 Koncepce kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rámcový projekt a zpracovatele rámcového projektu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
smlouvu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 20.12.2005 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
30 Vizualizace areálu VFO a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený návrh vizualizace areálu VFO vycházející ze zpracované studie dopravního 
napojení a nového pavilonu A1 
 
3. souhlasí 
s pokračováním přípravy projektu pro podání do strukturálních fondů EU na léta 2007-2013 
dle schváleného postupu ze dne 19.7.2005 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
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31 Projekt „Rozvoj a stabilizace sít ě informa čních center EVVO 
pro ve řejnost v Olomouckém kraji“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit přepracovaný projekt dle důvodové zprávy do 3. kola výzvy MŽP ČR pro grantové 
schéma OPRLZ 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
32 Návrh na úpravu Plánu oprav  SNO, a. s., na rok 20 05 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
upravený Plán oprav na rok 2005 dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19 
 
 
33 Objízdné trasy a výluky DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky na úhradu vícenákladů v souvislosti s objízdnými trasami v autobusovém 
provozu do soupisu nekrytých požadavků dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy rozpočtu města  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
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34 Komunitní plánování - organiza ční a jednací řád 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený Organizační řád pracovních skupin podle varianty a) bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
navržený Jednací řád pracovních skupin podle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
navržený Organizační řád Realizačně manažerského týmu podle bodu 4 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
navržený Jednací řád Realizačně manažerského týmu podle bodu 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
35 Využití ve řejných prost ředků poskytnutých v roce 2004 z 

rozpo čtu SmOl na nákup nového transmisního mikroskopu 
Univerzit ě Palackého Olomouc, K řížkovského 11.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 22 
 
 
36 Kontrolní akce - Rekonstrukce ob řadní sín ě radnice, org. 4218  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 22.1 
 
 
37 Kontrolní akce - Náves Svobody, III. stavba, org. 4216 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
při předkládání směrnic do RMO vždy doložit kladné právní posouzení směrnice 
T: ihned 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

náměstci primátora 
neuvoln ění členové rady m ěsta 

 
3. ukládá 
zapracovat doložení kladného právního posouzení při předkládání směrnic do RMO  
do organizačního řádu magistrátu města Olomouce s platností od 1.1.2006 
T: 10.1.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 22.2 
 
 
38 Analýza rizik SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
aktualizovat Analýzu rizik SmOl o poznatky z kontrolní činnosti 
T: ročně  
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
3. ukládá 
připravit návrh řešení zjištěných rizik dle důvodové zprávy a průběžně tyto návrhy realizovat 
T: červen 2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 23 
 
 
39 Plán kontrolní činnosti na rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
dopracovat a předložit RMO návrh plánu kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly 
dle diskuse v RMO  
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru kontroly 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 24 
 
 
40 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru age ndy 

řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel MmOl dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25 
 
 
41 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru správy     

a v odboru ekonomickém Magistrátu m ěsta Olomouce              
v souvislosti s užíváním objektu Hynaisova ulice  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru správy a v odboru ekonomickém MmOl dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.1 
 
 
42 Organiza ční záležitosti - Hynaisova, umíst ění odpadních nádob  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dohody dle důvodové zprávy 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.2 
 
 
43 Organiza ční záležitosti - ve řejnoprávní smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.3 
 
 
44 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
likvidaci movitého majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 27 
 
 
45 Komplexní pronájem - Olterm  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 38 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 38 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 20.12.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 28 
 
 
46 Dodatek č. 39 ke Smlouv ě se spole čností OLTERM & TD 

Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 39 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 39 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., 
dle důvodové zprávy 
T: 20.12.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
převzít objekty kotelen OPS Dvořákova, č. p. 912 na pozemku parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová 
Ulice, PK Skupova 12, č. p. 585 na pozemku parc. č. st. 823 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
PK Skupova 10, č. p. 584 na pozemku parc. č. st. 824 v k. ú. Nové Sady u Olomouce a PK 
Skupova 8, č. p. 583 na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Nové Sady u Olomouce do správy 
odboru správy Magistrátu města Olomouce 
T: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru správy 
 
5. ukládá 
předložit RMO ke schválení dohody o výkonu práva věcného břemene užívání části objektů 
kotelen OPS Dvořákova, č. p. 912 na pozemku parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová Ulice, PK 
Skupova 12, č. p. 585 na pozemku parc. č. st. 823 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, PK 
Skupova 10, č. p. 584 na pozemku parc. č. st. 824 v k. ú. Nové Sady u Olomouce a PK 
Skupova 8, č. p. 583 na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Nové Sady u Olomouce se 
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru správy 
 
6. revokuje 
svoje usnesení ze dne 6. 9. 2005, bod programu 2, bod IV. 5) ve věci schválení zřízení 
bezúplatného věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající  ve věcném právu 
přístupu a užívání nemovitostí - objektu č. p. 585 na pozemku parc. č. st. 823 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, objektu č. p. 584 na pozemku parc. č. st. 824 v k. ú. Nové Sady               
u Olomouce, objektu č. p. 583 s pozemkem parc. č. st. 826 v k. ú. Nové Sady u Olomouce    
a objektu č. p. 912 na pozemku parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová Ulice za účelem zřízení, 
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže)                   
a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení vnitřních teplovodních přívodů           
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a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, umístění komunikačních 
prvků pro řízení tepelných zdrojů a komunikačních sítí, odběru a vedení el. energie a 
připojení na kanalizaci pro dodávku tepla pro vytápění pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. 
 
7. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající  ve věcném 
právu přístupu a užívání nemovitostí - objektu č. p. 585 na pozemku parc. č. st. 823 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, objektu č. p. 584 na pozemku parc. č. st. 824 v k. ú. Nové Sady       
u Olomouce, objektu č. p. 583 na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Nové Sady u Olomouce    
a objektu č. p. 912 na pozemku parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová Ulice za účelem zřízení, 
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže)                   
a modernizace komunikačních a řídicích prvků pro provoz sítí tepelných zdrojů a přípravy pro 
umístění tepelného zdroje a expanzního zařízení, odběru a vedení el. energie, studené vody 
a napojení na kanalizaci pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
47 Parkovišt ě Hynaisova - tarif  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
tarif podle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO výsledky provozu parkoviště za měsíce leden a únor 2006 
T: 14.3.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31 
 
 
48 Bezplatné parkovací karty - zp ůsob p řidělování pro rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené zásady pro přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2006 dle článku II. 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
řídit se při přidělování bezplatných parkovacích karet v roce 2006 schválenými zásadami 
T: průběžně 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
4. ukládá 
předkládat radě města k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet,  
na které se nevztahují schválené zásady 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 32 
 
 
49 Povolení vjezdu do p ěší zóny - rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zásady vydávání povolení vjezdu do pěší zóny v Olomouci pro rok 2006 dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 33 
 
 
50 Fond rozvoje bydlení - otev ření 17. kola  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení 17.kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení 17. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení ve sdělovacích 
prostředcích 
T: prosinec 2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 34 
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51 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
rovnoměrné splátky u úvěru č. 01/622 - Lenka Moťková dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přepočet splátkového kalendáře a sepsání dodatku ke smlouvě  u úvěru č. 61128/05 - 
Společenství vlastníků Hraniční 1,3,  Olomouc dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
odklad splátek u úvěru č. 02/823 - Jitka Dokoupilová dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
předčasné splacení u úvěrů č. 02/859, č. 02/861 - Společenství vlastníků Heyrovského 7 -17, 
Olomouc dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
odklad splátek u půjčky č. 97/919 - Marcel Adamec dle předložené důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
odklad splátek u úvěru č. 00/540 a půjčky č. 00/1290 - manželé Miroslav a Ludmila Raisiglovi 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 34.1 
 
 
52 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozšíření účelu využití finančního příspěvku pro Sokolskou župu Olomouckou - Smrčkovu 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: 20.12.2005 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 35 
 
 
53 Příspěvky - kultura - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36 
 
 
54 Změna termín ů vyú čtování p říspěvků a změna účelu užití 

příspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu termínů vyúčtování příspěvků dle bodů    I. a II. upravené  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu užití příspěvku dle varianty a ) bodu III. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
55 Žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 38 
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56 Dodatek č. 1 ke smlouv ě č. 00902103 o poskytnutí podpory     
ze SFŽP 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit Dodatek č. 1 dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit Dodatek č. 1 na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 39 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


