
 
USNESENÍ 

 

z 85. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20. 12. 2005  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 20. 12. 2005 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 438 zahrada o výměře 5 m2 v k. ú. Holice           
u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Miloslavu a Zdence Obermannovým                
dle důvodové zprávy bod I. A) 1)   
 
2. úplatný pronájem nebytových prostor v 1. NP (garáž), 2. NP (kancelář) a 3. NP (kancelář) 
o celkové výměře 94,5 m2 v objektu Horní náměstí č.p. 433 (č.o. 21), na pozemku parc. č. 
372/0 zast. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc Českému rozhlasu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. B) 2)  
 
3. uzavření mandátní smlouvy na zajištění úkonů nezbytných pro jednací řízení                 
bez uveřejnění na akci dle důvodové zprávy bod II. 1) 
 
2. souhlasí 
1. s ukončením nájemního vztahu s Martinem Matějem k  31. 12. 2005 v nebytovém prostoru 
Riegrova 24 dle důvodové zprávy bod I. B) 1)  
   
2. se zveřejněním úplatného pronájmu nebytového prostoru Riegrova 24 sklad, o velikosti 
68,89 m2 předem určenému zájemci Karlu Kubíkovi bez souhlasu se stavebními úpravami, 
tedy bez možnosti vyrovnání za případné zhodnocení věci dle důvodové zprávy bod I. B) 1)  
 
3. s odepisováním technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor v objektu Horní 
náměstí č. o. 21 Olomouc ve výši 2 203 818,60 Kč ve vlastním účetnictví nájemce              
dle důvodové zprávy bod I. B) 2)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2 
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3 ZOO Olomouc - povolení nákupu zví řat (pták ů) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 53-05,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti 
statutárního města Olomouce a jeho spolupojistných subjektů“ archivní číslo 53-05.             
dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3 
  
 
5 Veřejná zakázka č. 32-05,  přidělení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. přiděluje 
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona 40/2004 Sb. veřejnou zakázku s názvem „OLOMOUC - 
REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ - II. ČÁST- správce stavby „ archivní 
číslo 32-05 uchazečům společné nabídky dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
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6 Veřejná zakázka č. 8-05,  námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách námitkám stěžovatele BRNOFROST 
spol. s. r. o se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 60-05,  zveřejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění oznámení o zadávacím řízení s názvem „ZŠ Terera - uzavřený koridor“ archivní 
číslo 60-05. 
 
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 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. Polská 58, Olomouc, velikosti 1+2, č. b. 5, s Línkem Josefem dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a)  nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na dobu určitou 2 let: 
Fakultní nemocnice Olomouc, Nešverova 1, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letiště 6, Olomouc  
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, U Letiště 6, Olomouc 
Panáček Marek, Romana, Černá cesta 15, Olomouc 
Kotrlová Gabriela, Tř. Svobody 25, Olomouc 
Horák Radoslav, Ludmila, P.Přichystala 68, Olomouc 
Kubíková Daniela, Wolkerova 44, Olomouc 
Pekárová Denisa, Horní nám.21, Olomouc 
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Neoral Miloslav, Ivana, U Letiště 6, Olomouc 
Bednář Jiří, Ludmila, Kosmonautů 18, Olomouc 
Prokešová Magdaléna, Kosmonautů 20, Olomouc 
Boyková Alice, Tomáš, U Letiště 6, Olomouc 
Pimerová Eva, U Letiště 6, Olomouc 
Burďák  Zdeněk, Alena, U Letiště 6, Olomouc 
Vysoudilová Květoslava, U Letiště 6, Olomouc 
Králová Sylva, Pavel, Handkeho 1, Olomouc 
Tichá Jana, Peškova 1, Olomouc 
Geržová Dana, Černá cesta 21, Olomouc 
Šrámková Simona, Černá cesta 33, Olomouc 
Heržy Miroslav, Černá cesta 5, Olomouc 
Popelka Petr, P. Přichystala 64, Olomouc 
Očenášková Radmila, Stiborova 12, Olomouc 
Černá Marie, Příčná 6, Olomouc 
Buriánek Karel, Jolana, Masarykova 52, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Gábor Gustav, Boleslava, Purkyňova 3, Olomouc 
Řepišťák Miroslav, Pavelčákova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
      c) 1/2 roku s nájemci:   
Schulzová Soňa, P.Přichystala 70, Olomouc 
Blahová Věra, P.Přichystala 70, Olomouc 
Ferková Simona, P.Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Josefa, Drahomír, P.Přichystala 70, Olomouc 
Šándorová Anastázie, P.Přichystala 70, Olomouc 
Jano Ludovít, P.Přichystala 70, Olomouc 
Čuriová Kateřina, P.Přichystala 70, Olomouc 
Chytilová Šárka, Stanislav, Černá cesta 43, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Pitronová Andrea, Topolová 9, Olomouc 
Čureja Josef, Helena, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4 
 
 
9 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení bod č. 43, část 15, ze dne 9. 3. 2004, ve věci zřízení věcného břemene práva 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 87/20, zahrada, a parc. č. 87/21, zahrada,        
pro dům č. p. 248 (Dobrovského 17) s pozemkem parc. č. st. 1011, zastavěná plocha, v k. ú. 
Olomouc - město, a schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 
přes pozemek parc. č. 87/20, zahrada, a přes část pozemku parc. č. 87/21, zahrada,          
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jak je vyšrafováno na geometrickém plánu číslo 751-070/2004 ze dne 22. 4. 2004, 
odsouhlaseného katastrálním úřadem dne 27. 4. 2004, ve prospěch vlastníka jednotky číslo 
248/1, jednotky číslo 248/2, jednotky číslo 248/3, jednotky číslo 248/4, jednotky číslo 248/5, 
jednotky číslo 248/6, jednotky číslo 248/7 a jednotky číslo 248/8, vše v domě č. p.  248,        
a ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 1011, vše k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy, bod 1. 
 
3. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy, bod 2. 
 
4. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za  bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy, bod 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2005 + dodatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005, včetně dodatků   
č. 1, 2, 3 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy, včetně dodatků č. 1, 2, 3 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
poradu primátora schvalováním rozpočtových změn roku 2005, které se týkají zapojování 
cizích zdrojů (dotací, příspěvků a darů), v období od 21. 12. 2005 do 31. 12. 2005 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny - oslavy Silvestra a Nového roku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení a vykrytí částky dle předložené důvodové zprávy vč. přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu:  6.2 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny - likvidace škod po vich řici na olomouckém 

náměstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení a vykrytí částky dle předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu: 6.3 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení a vykrytí částky dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
vykrytí požadavku ve výši 1,8 mil. Kč na položce opravy komunikací 
 
3. schvaluje 
zařazení a vykrytí požadavků odboru správy dle ústní důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Novotný Martin, náměstek primátora 

Bod programu: 6.4 
 
 
14 ZŠ Spojenc ů - účelová dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení a vykrytí účelové dotace dle důvodové zprávy z rezervy rozpočtu roku 2005 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.5 
 
 
15 Problematika m ěření rychlosti - realizace správního postupu 

MPO a OAŘaMV  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
návrh realizace správního postupu MPO a OAŘaMV Mm Ol. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 8 
 
 
16 ZPS - navýšení po čtu parkovacích automat ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navýšení počtu parkovacích automatů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
dodavatele parkovacích automatů dle důvodové zprávy, bodu 3, varianta 4 A 
 
4. schvaluje 
financování pořízení parkovacích automatů dle důvodové zprávy, bodu 4- varianta 1 
 
5. schvaluje 
termín realizace navýšení parkovacích automatů dle důvodové zprávy, bodu 5 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 9 
 
 
17 Urbanistická studie Hn ěvotínská - Okružní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup v dané záležitosti dle varianty C) závěru důvodové zprávy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
18 Plán kontrolní činnosti odboru vnit řního auditu a kontroly na 

rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na rok 2006 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 11 
 
 
19 Pro Vás o.s. - zm ěna použití poskytnutého p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku města dle bodu 3 upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 10.1.2006 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
20 Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 

2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2006 dle bodu II. 1. upravené 
důvodové zprávy  
 



 9 

3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality  - PARTNERSTVÍ        
na rok 2006 dle bodu II. 2. upravené důvodové zprávy   
 
4. ukládá 
předložit návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2006 ke schválení  
Zastupitelstvu města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit doplňující informace k projektu č. 12 dle bodu II. 2 upravené důvodové zprávy 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
21 Změna ve smlouv ě s TJ Lokomotiva - VFP v roce 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti o.s. TJ Lokomotiva Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zněním dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 1 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
22 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit  včetně rozpočtových změn dle 
přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned podepsat Smlouvy na poskytování příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 10.1.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
23 Dodatek ke smlouv ě s dopravcem Connex Morava, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku č. 1 s dopravcem Connex Morava, a. s., dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 s dopravcem Connex Morava, a. s. 
T: 10.1.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
24 Bezúplatný p řevod majetku - elektrocentrály  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví majetku státu č. 20051194 a č. 20051195 
 
3. pověřuje 
primátora k podpisu smluv o bezúplatném převodu vlastnictví majetku státu č. 20051194      
a č. 20051195 včetně doložky 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 17 
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25 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny na odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu na odboru koncepce a rozvoje MmOl dle odst. I. předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18.1 
 
 
26 Organiza ční záležitosti - dodatek smlouvy o výp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18.2 
 
 
27 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předkládanou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce s účinností     
od 1. 1. 2006, 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
připravit návrh na začlenění schválené organizační změny dle důvodové zprávy do 
organizační struktury MmOl 
T: 10.1.2006 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18.3 
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28 Zpráva ze služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh na případné zapojení SmOl do projektu štrasburského klubu 
T: 7.2.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
29 Povolení vjezdu do PZ + bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 1) 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. 2) 
 
4. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy, odst. 3) 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 20 
 
 
30 Rozpracování usnesení z 20. zasedání ZMO, konaného  dne 

13.12.2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 3, části 6 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Majetkoprávní záležitosti: 
- 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 ZMO bod 41 (T: 16.5.2006) 
T: 11.4.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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2. ukládá 
k bodu 9, části 4a) usnesení ZMO z 13.12.2005  -  Návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje předat schválené změny č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc 
stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T: 16.5.2006) 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 9, části 4b) usnesení ZMO z 13.12.2005  -  Návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválených změn č. XII/7 a XII/17 
ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO (T: 16.5.2006) 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 9, části 4c) usnesení ZMO z 13.12.2005  -  Návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o vyhlášení závazné 
části územního plánu spolu se schématem hlavního výkresu změn č. XII/7 a XII/17 dotčeným 
orgánům státní správy (T: 16.5.2006) 
T: 11.4.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 9, části 5 usnesení ZMO z 13.12.2005  - Návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- radě města zajistit zpracování komplexního materiálu řešícího využití území Botanické 
zahrady, Korunní pevnůstky a Rozária se zřetelem na funkční využití, údržbu a nutné úpravy, 
včetně vyčíslení nutných nákladů (T: 16.5.2005) 
T: 11.4.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
k bodu 10, části 4 usnesení ZMO z 13.12.2005  - Pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu OKR zahájit pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc  
XIV/1. Olomouc-město, tř. Svobody, komerce  
XIV/2. Černovír, ul. Polní, bydlení  
XIV/3. Chomoutov, ul. Hrachoviska, rekreace  
XIV/6. Chválkovice u Olomouce, ul. Švabinského, bydlení 
XIV/8.Topolany u Olomouce, „Za horními humny I“,bydlení 
XIV/9. Topolany u Olomouce, „Díly podle kříže“, bydlení 
XIV/10.Topolany u Olomouce, „Za horními humny II“,   bydlení 
XIV/11.Nedvězí u Olomouce, ul. Peckova, bydlení  
XIV/12.Holice u Olomouce, ul. Přerovská, komerce 
XIV/13.Chválkovice u Olomouce, ul. Bystrovanská, bydlení 
XIV/14. Olomouc - město, ul. Polská“, doprava 
XIV/15. Nemilany, „U černé cesty“, bydlení 
XIV/16. Klášterní Hradisko, „Ohrádky“, komerce 
XIV/17. Slavonín, „Za sokolovnou“, bydlení 
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XIV/21. Slavonín, „Nad hřbitovem“, bydlení 
XIV/22. Slavonín, „Na kopci“, bydlení 
XIV/23.Olomouc - město, ul. Šantova, komerce  
XIV/24.Lazce, ul. Demlova, plocha pro bydlení  
XIV/25.Nemilany, VPS 192 -  stavba cyklostezky  
XIV/26.Změna regulativu „VT“, „KO“, „RZ“ 
XIV/27.Holice u Olomouce, ul. Hamerská, výroba 
dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 13.12.2005  - Pořízení změny č.III RPn MPR Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. III RPn MPR Olomouc    
dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
8. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - 
žádost o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 (T: ihned) 
T: 24.1.2006 
O: vedoucí odboru školství 
 
9. ukládá 
k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru: 
- odpovědět manželům Minaříkovým ve smyslu důvodové zprávy (T: 21.2.2006) 
T: 10.1.2006 
O: předseda kontrolního výboru 
 
10. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru: 
- prověřit podnět pana Dušana Dvořáka ve věci Aquaparku a o výsledku šetření jej i ZMO 
informovat (T: 16.5.2006) 
T: 11.4.2006 
O: kontrolní výbor 
 
11. ukládá 
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Kapitálový vstup do SK Sigma, a. s. 
- podepsat Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc 
do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s., v termínu do 31.12.2005 
T: 10.1.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
12. ukládá 
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Návrh rozpočtu statutárního města 
Olomouce na rok 2006: 
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2006 (T: zasedání ZMO) 
T: průběžně 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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13. ukládá 
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00902103         
o poskytnutí podpory ze SFŽP: 
- podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00902103 (T: 21.2.2006) 
T: 10.1.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 21 
 
 
31 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členku komise RMO dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
a) předsedu KMČ č.3 dle bodu 2 důvodové zprávy 
b) člena komise pro prodej domů z majetku města dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
o změnách v KMČ a komisi RMO informovat předsedu 
T: 10.1.2006 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 22 
 
 
32 Žádost o zm ěnu účelu využití poskytnuté ve řejné finan ční 

podpory z rozpo čtu SmOl v roce 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti regionální organizace ROSKA Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. vyhovuje 
žádosti občanského sdružení Podané ruce dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 10.1.2006 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23 
 
 
33 Matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
postup dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat schválený postup 
T: 10.1.2006 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 25 
 
 
34 Oblastní unie neslyšících - smlouva o poskytnutí p říspěvků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup pro přidělení veřejné finanční podpory Oblastní unii neslyšících Olomouc dle bodu 1 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora Martinu Novotnému podepsat smlouvu s Oblastní unii neslyšících 
Olomouc 
T: prosinec 2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
ekonomickému odboru vykrýt částku ve výši 1,528.800,- Kč z účelově vázaného přebytku 
roku 2005 dle bodu 3 důvodové zprávy 
T: 28.3.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
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35 MDO - odpis nedobytných pohledávek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odpisem nedobytných pohledávek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele 
T: 10.1.2006 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu: 28 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


