
 
USNESENÍ 

 

z 33. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9.3.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 9. 3. 2004 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 39, část 2 usnesení RMO ze dne 10.6.2003, týkající se vodního toku Nemilanka 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Program regenerace MPR - alokace dotací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle upraveného bodu 2 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle upraveného bodu 2  
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit Program regenerace MPR pro rok 2004 ZMO dne 16.3.2004 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Strategický plán rozvoje mikroregionu - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup aktualizace Strategického plánu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Spolupráce s NESTLÉ ČESKO s.r.o. - instalace hracích prvk ů 

na dětská h řiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pro umístění hracích prvků výběr lokalit dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
připravit smlouvu o spolupráci, darovací smlouvu a předložit k podpisu primátorovi 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
5 Soutěž o nejkrásn ější kv ětinovou výzdobu v Olomouci   

( druhý ro čník )  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravené soutěžní podmínky a složení hodnotící komise 
 
3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení soutěže a informovat KMČ 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
uspořádat ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc a.s. Olomoucké květinové dny  
10. - 14. 5. 2004 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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6 Baseballové h řiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 5 b) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat žádost na změnu přidělení dotací dle požadavku SK Olomouc Sigma MŽ 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
7 ISPA  I - projektový tým  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucím odborů jmenovat členy projektového týmu dle důvodové zprávy 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí majetkoprávního odboru 
vedoucí odboru kancelá ř primátora 
vedoucí ekonomického odboru 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí stavebního odboru 
vedoucí odboru životního prost ředí 

 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
8 Jmenování konkurzní komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
konkurzní komisi dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
funkcí tajemníka komise paní Blanku Halounovou 
 
 



 4 

4. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
ihned informovat členy komise o přijatém usnesení 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. ukládá 
předsedovi konkurzní komise ihned zahájit činnost komise 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Vyřazení základních škol ze sít ě škol, p ředškolních za řízení a 

školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyřazení Základní školy Olomouc, Na Hradě 5 a Základní školy Olomouc, tř. Svornosti 37  
ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení k 30.6.2004 
 
3. ukládá 
ihned předložit žádost o vyřazení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Pojmenování ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit navržený název ulice 
 
4. ukládá 
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na jednání ZMO dne 16. 3. 2004 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Změny jízdních řádů k 3. 4. 2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů od 3. 4. 2004 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Dodatky ke smlouvám s dopravci a spole čností Euro Mall 

Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a. s. dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě se společností Euro Mall Olomouc, a. s. dle přílohy č. 4 důvodové 
zprávy 
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5. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 6.4.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě se společností Euro Mall Olomouc, a. s. 
T: 6.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Společnosti pro ranou péči v souladu s 
důvodovou zprávou ad A  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Vyhodnocení systému odpadového hospodá řství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstku primátora Martinu Novotnému a náměstku primátora Miroslavu Petříkovi předložit 
informaci o vyhodnocení systému odpadového hospodářství na nejbližší zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
16 Plán kontrolní činnosti na rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený Návrh plánu kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na rok 2004, 
včetně důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4 
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2. schvaluje 
předložený Návrh plánu kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na rok 2004 
 
3. ukládá 
zpracovat a předložit RMO návrh systémového řešení u 44 příspěvkových organizací, jejichž 
zřizovatelem je SMO, s ohledem na příslušná ustanovení zákona 320/2001 Sb., novely 
tohoto zákona č. 123/2003 Sb., uvedených v důvodové zprávě, bod II/ 1,2 
T: 20.4.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
17 Převod pozemk ů v k.ú. Un čovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Odměňování vedoucích odbor ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
19 Odměňování ředitel ů PO a vedoucích odbor ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů PO dle upravené přílohy důvodové zprávy, s účinností od  
1. 3. 2004 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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20 Povolení vjezdu do p ěší zóny, bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upraveného bodu I. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upraveného bodu II. důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
21 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
22 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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24 Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postupy dle bodu 1, 2, 3  závěrů důvodové zprávy 
  
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
25 Středoevropský region  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast Města Olomouce na projektu CENTROPE 
 
3. ukládá 
zastupovat Město Olomouc na projektu CENTROPE 
T: průběžně 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Delegování zástupc ů SmOl na valné hromady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valné hromady OLTERM & TD Olomouc, 
a.s., Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SmOl na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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27 Delegování zástupc ů SmOl na členské sch ůze bytových 
družstev  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SmOl na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
28 MDO - odměny z FKSP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyplacením odměn z FKSP dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
29 Žádost o za řazení opravy poutního místa na Sv. Kope čku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje 
realizovat opravy poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce v rámci Programu 
záchrany architektonického dědictví České republiky pro rok 2005 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
o odklad splátek na dobu tří měsíců pro půjčku č. 97/864 - paní Irča Heinová 
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3. vyhovuje žádosti 
o rovnoměrné splácení úvěru č. 02/780 - manželé Kohoutovi 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
31 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení 14. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle  upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích 
T: březen 2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
32 Program obnovy venkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dohody dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí s rozšířenou 
působností o zajišťování Programu obnovy venkova 
T: 23.3.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Příspěvky v oblasti kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 55 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Josefu a Drahoslavě Paluchovým 
dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 96/1 orná půda o výměře 150 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci paní Marcele Jarolímové bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v 
k. ú. Neředín předem určenému zájemci  paní Martě Zankelové bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)    
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v 
k. ú. Neředín předem určeným zájemcům manželům Naděždě a Jiřímu Bučkovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2  zahrada o výměře 270 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní  Marii Morávkové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu  části  pozemku parc. č. 42/2  zahrada  o výměře 214 m2 v  
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci paní Anežce Zavadilové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 460/11 
ost. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti 
K-stav stavební a. s. dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu objektu č. 13 v areálu letiště Neředín předem určenému 
zájemci společnosti EURO Enterprise s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 9)  
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9. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům panu Pavlu Kučerovi, společnosti PV AUTO, s. r. o. a 
panu  JUDr. Bohuslavu  Cahovi dle důvodové zprávy bod I. 10)    
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Politických vězňů č.o. 2 za účelem 
umístění telekomunikační technologie a jejích podpůrných konstrukcí předem určenému 
zájemci společnosti Miracle Network, spol. s r.o., s dobou nájmu neurčitou a se sazbou 
nájemného 80.000,- Kč ročně dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 487/4 o výměře 18 m2 v k. ú. 
Neředín předem určenému zájemci Daliboru Navrátilovi dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na budově 
č.p. 619 na pozemku parc.č. 655 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, a plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti OUTDOOR Billbord, a.s. dle důvodové 
zprávy bod I. 14)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  469 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. 
Neředín manželům Jiřině a Oldřichu Matyášovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/78 ost. pl. o výměře 259 m2 v k. ú. Lazce  
manželům Ing. Miroslavu a Marcele Brezovským dle důvodové  zprávy bod II. A) 2)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Ing.  Františku Vaculínovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 157 m2 v k. ú. 
Černovír manželům Jaroslavu Krátkému a Janě Krátké-Svobodové dle důvodové zprávy bod 
II. A) 4)  
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 195 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Slavonín 
manželům Ludmile a Andreji Kuračovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
18. úplatný pronájem  pozemku  parc. č. 778 zahrada  o  výměře 599  m2 v  k. ú. Holice  
u Olomouce paní Věře Handlové dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246 ost. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Lazce 
manželům Miroslavu a Ivě Mynářovým dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce 
paní Heleně Blažkové dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 589/2 ostatní plocha o výměře 31 m2 v 
k.ú.Nové Sady u Olomouce  manželům Miroslavu a Miloslavě Vičarovým dle důvodové 
zprávy bod II. A) 11)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 115/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú.Lazce  
společnosti BELLS, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 12) 
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 405/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k.ú. 
Radíkov u Olomouce Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov dle důvodové zprávy 
bod II. A) 13)  
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24. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 835/1 ostatní plocha  o výměře 13 m2  
v k.ú.Nová Ulice panu Jaroslavu Hájkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16)    
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 835/1 ostatní plocha o výměře 13 
m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Jaroslavu Hájkovi bez možnosti 
umístění závory dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
26. úplatný pronájem pozemků parc.č. 1505/1 orná půda o výměře 27 7887 m2, 
parc.č.1568/1 orná půda o výměře  90 649 m2,parc.č. 1571 orná půda o výměře 25744 m2 a 
parc.č. 1576/29 orná půda o výměře 18577 m2, vše v k.ú Horka nad Moravou  
Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 105/25 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. 
Olomouc město společnosti PB International s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění telekomunikační sítě na 
pozemku parc. č. 606 ost. pl. o výměře 1 353 m2 v k.ú. Neředín ve prospěch společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s.   dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
29. úplatný pronájem pozemků části parc. č. 1782 zahrada o výměře 335 m2, části parc. č. 
1781 ost. pl. o výměře 461 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, části parc. č. 859/6 ost. pl. o 
výměře 71 m2, části parc. č. 1783 orná půda o výměře 1 031 m2, části parc. č. 1921 ost. pl. 
o výměře 3 368 m2, části parc. č. 636 ost. pl. o výměře 82 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, části parc. č. 1188 ost. pl. o výměře 553 m2, části parc. č. 1189 lesní pozemek o 
výměře 40 m2, vše v k. ú. Grygov, části parc. č. 1646 ost. pl. o výměře 115 m2, části parc. č. 
1937 ost. pl. o výměře 13 m2, části parc. č. 1966 ost. pl. o výměře 83 m2 a části parc. č. 
1923/1 ost. pl. o výměře 105 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce Správě železniční dopravní 
cesty s. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 543 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc manželům Jiřině a Ing. Emilu Bergmannovým dle důvodové zprávy bod II. A) 
29)  
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího uložení telefonního kabelu na pozemcích 
parc. č. 1963/7 o výměře 128 m2, parc. č. 1721/1 o výměře 2471 m2, parc. č. 1721/31 o 
výměře 3165 m2, parc. č. 1721/28 o výměře 2752 m2, parc. č. 1721/29 o výměře 4928 m2, 
parc. č. 1649 o výměře 1891 m2, parc. č. 1648 o výměře 2669 m2 a parc. č. 1721/6 o 
výměře 29670 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti ČESKÝ 
TELECOM a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod II. A) 30)   
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelové přípojky VN a NN 
na pozemcích parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 5 336 m2, parc. č. 50/2 zahrada o výměře 326 
m2, parc. č. 807/2 ost. pl. o výměře 363 m2, parc. č. 399/76 ost. pl. o výměře 2 516 m2, 
parc. č. 399/77 ost. pl. o výměře 3 084 m2, parc. č. 399/36 zahrada o výměře 450 m2, parc. 
č. 809/4 ost. pl. o výměře 929 m2 a parc. č. 809/1 ost. pl. o výměře 4 399 m2, vše v k. ú. 
Hodolany ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 31)   
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  telefonního kabelu na 
pozemcích parc. č. 913/58 ost. pl. o výměře 1240 m2 a parc. č. 913/57 o výměře 181 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod II. A) 32)  
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34. úplatný pronájem pozemků parc. č. 608/3 o výměře 1392 m2, parc. č. 608/29 o výměře 
1769 m2 a parc. č. 612/30 o výměře 800 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín statutárnímu městu 
Olomouc při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 33)   
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 410/4 o výměře 186 m2  v k. ú. Nová Ulice  paní 
Dagmar Kováčové za podmínky úhrady dlužného nájemného dle důvodové zprávy bod II. A) 
34)  
 
36. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 1224 ost. pl. o výměře 3284 m2 a parc. č. 1221/1 ost. pl. o výměře 7609 
m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 1115/3 ost. pl. o výměře 4667 m2, parc. č. 1117 ost. pl. o 
výměře 882 m2, parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 2614 m2, parc. č. 1102/1 ost. pl. o výměře 
15593 m2 a parc. č. 1119/3 ost. pl. o výměře 2317 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch obce Blatec dle důvodové zprávy bod II. A) 35)   
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 75/90 o výměře 102 m2 v k. ú. Olomouc - město  
Martinu Zendulkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 36)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 51 o výměře 155 m2  v k. ú. Hejčín Josefě 
Fojtové dle důvodové zprávy bod II. A) 37)  
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 51 o výměře 155 m2  v k. ú. Hejčín Boženě 
Stehlíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 38)  
 
40. úplatný pronájem pozemku parc. č. 164/4 ost. pl. o výměře 3 983 m2 v k.ú. Hejčín 
společnosti Pozemní stavby Olomouc a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 39)  
 
41. úplatný pronájem budovy s pozemkem parc. č. st. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a 
pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2, vše v k. ú. Slavonín panu Karlu Havlovi 
dle důvodové zprávy bod II. A) 40)   
 
42. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 288/1 orná půda o výměře 120 m2 v k.ú. 
Neředín společnosti ABAS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 41)  
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  o výměře  1000 m2 v k.ú. 
Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi při nájemném 4,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
44. úplatný pronájem NP Dolní nám. 30/31 o výměře 76,36 m2 Ing. Čeňku Beranovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
45. úplatný pronájem společných prostor v 1. PP, 70m2 domu Riegrova 24 Martinu Matějovi 
dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
46. úplatný pronájem NP Hrnčířská 38, o výměře 22,33 m2 v 2.NP  Vladimíře Vitoulové dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
47. úplatný pronájem nebytových prostor o výměře 130 m2 v přízemí domu č.p. 972 s 
pozemkem parc. č. 1116 zast.pl. v k.ú. Hodolany, Jungmannova 25, Oblastní unii neslyšících 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
48. výpůjčku NP - Náves Svobody - 151,22 m2 Knihovně města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod II. B) 8)   
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49. úplatný pronájem objektu č. 26 na pozemku parc. č. 1395 st. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. 
Neředín panu Viktoru Němcovi při nájemném ve výši 90,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. 
B) 10)   
 
50. úplatný pronájem NP Kmochova 20, klubovna  54 m2  Junáku - svazu skautů a skautek 
ČR dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
51. úplatný pronájem  - NP - Sušilovo nám. č. 1 - 193,03 m2 panu Jindřichu Kalvodovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 13)   
 
52. úplatný pronájem NP - Parkovací stání Balbínova č. 3,5 - parkovací stání č. 10 
manželům Taťáně a Miroslavu Kovářovým dle důvodové zprávy bod II. B) 17)   
 
53. úplatný pronájem parkovacího stání č. 1 o výměře 19,40 m2 Balbínova ul. 3,5   
Mgr. Polzerové se sazbou nájmu 300,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 24)   
 
54. sazbu nájemného ve výši 3.500,- Kč/m2/rok v nebytovém prostoru Ostružnická 32, 93 
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 25)  
 
55. úplatný pronájem pozemku parc. č. 115 zast. pl. o výměře 474 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti REFAS Olomouc spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
56. úplatný pronájem pozemků parc. č. 862 o výměře 2111 m2, parc. č. 863 o výměře 1291 
m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce manželům Ing. Ludmile a Ing. Juraji  Víťazkovým 
při nájemném 1,- Kč/rok a dobou nájmu 15 let dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
57. úplatný pronájem pozemku parc. č. 433 zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, 
obec Olomouc panu Aloisi Mutňanskému dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
58. úplatný pronájem pozemků parc. č. 42/1 orná půda o výměře 323 m2 a parc. č. 41/1 orná 
půda o výměře 158 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc manželům MUDr. Petrovi a 
Kateřině Němcovým dle důvodové zprávy bod III. 26)  
 
59. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o výměře 84 m2  v k. ú. Holice u 
Olomouce společnosti CONETOL, s. r. o. za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 
36)   
 
60. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 307/1 o výměře 390 m2 a části pozemku parc. 
č. 318 o výměře 60 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město paní Evě Mikulové dle důvodové 
zprávy bod III. 38)  
 
61. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 447/45 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Nová 
Ulice společnosti Severomoravská energetika a. s.  dle důvodové zprávy bod III. 40)   
 
62. úplatný pronájem pozemku parc. č. 15/6 zahrada o výměře 48 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu Ing. Pavla Hemžského dle důvodové zprávy bod III. 42)   
 
63. úplatný pronájem stavby  - panelového chodníku na pozemku parc. č. 701/7 ost. pl. o 
výměře 364 m2 v k.ú. Chválkovice a   místní komunikace na pozemku parc. č. 1468/10 ost. 
pl. o výměře 1767 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví společnosti Pozemní stavby - 
Panelárna, spol. s r. o. statutárnímu městu Olomouc při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
64. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 337  m2 v k.ú. 
Hejčín manželům Bohdanu a Lence Nerušilovým dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
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65. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 471 m2 v k.ú. 
Hejčín panu Ing. Petru Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod IV. 6)   
 
66. přidělení místa pro stánkový prodej paní Evě Studené - lokalita ul. Kmochova - prodej 
zeleniny dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
67. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Pasivní rodinný 
dům - prodloužení vodovodního řadu v ul. Baarova, Chomoutov“,  mezi statutárním městem 
Olomouc a Mgr. Jiřím Omelkou, dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 13)  
 
68. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Zástavba 3 RD 
s obslužnou komunikací a prodlouženými inženýrskými sítěmi - prodloužení vodovodního 
řadu v ul. Dykova, Olomouc - Slavonín“,  mezi statutárním městem Olomouc a René a 
Petrem Souškem, dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
 
69. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Přístavba a 
úprava areálu TAMDA a.s. Olomouc - přeložka vodovodního řadu“,  mezi statutárním 
městem Olomouc a společností NOVOINVEST a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
70. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Bytový dům ul. 
Poupětova - prodloužení vodovodního řadu“,  mezi statutárním městem Olomouc a 
společností INTES OLOMOUC,  spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod IV. 16)  
 
71. změnu účelu nájmu v NP Dolní náměstí 2 z prodejny značkového zboží Adidas a Wiliam 
Delvin na prodejnu značkového zboží Wiliam Delvin, dětského odívání, sázkovou kancelář, 
hernu s výherními hracími automaty a barem za podmínky odpovídající rekolaudace těchto 
prostor ve stavebním řízení a za podmínky, že výherní hrací automaty v počtu max. 6 ks 
budou umístěny pouze v místnosti dříve užívané jako sklad prodejny Adidas dle důvodové 
zprávy bod IV. 17)  
 
72. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1307 louka o výměře 3 139 m2 v k.ú. Slavonín panu 
Ing. Františku Kaštylovi dle upravené důvodové zprávy bod III. 30)  
 
73. složení pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy bod III. 8 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Zdeňka a Marie Běhalových o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 146 
ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
2. pana Dalibora Skopala o úplatný pronájem části pozemků parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
reklamní ploše 24 m2 a parc. č. 105/1 ostatní plocha o reklamní ploše 24 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
3. pana  Ing. Silvestra Gyertyáka o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 125/2 o výměře 
12 m2 ostatní plocha v k.ú.Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
4. pana Milana Řeháka o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a 
průjezdu přes pozemek parc. č. 118 ost. pl. o výměře 2 291 m2 v k. ú. Svatý Kopeček ve 
prospěch nemovitosti na pozemku parc. č. st. 115 zast. pl. o výměře 120 m2  a pozemku 
parc. č. 117 zahrada o výměře 1 349 m2, nemovitosti na pozemku parc. č. st. 116/2 zast. pl. 
o výměře 39 m2 a pozemku parc. č. 116/1 ost. pl. o výměře 151 m2, vše v k.ú. Svatý 
Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 20)   
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5. paní  Romany Jeřábkové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1091 ost. pl. o výměře 153 m2 v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1030 zahrada o výměře 405 m2 v 
k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
6. pana Michala Škůrka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 
30 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
7. paní Petry Zemanové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 
15 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
8. podílových spoluvlastníků garáží Dvořákova 9 o bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 830 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 23)   
 
9. Junáka - Svazu skautů a skautek ČR o odpočet nákladů vložených do projektu 
„Zahradnické a sadovnické úpravy okolí Skautského domu“ ve výši 103 453,50 Kč z 
nájemného dle důvodové zprávy bod II. A) 26)    
 
10. pana Ing. Jiřího  Appla o úplatný pronájem NP 8. května 12, 142 m2, 1.NP, dříve lékárna 
dle důvodové zprávy bod II. B) 12)     
 
11. Junáka - Svazu skautů a skautek ČR, 7. oddíl skautů Jitřenka, občanského sdružení 
PermaLot, Sdružení podané ruce, manželů Jiřího a Vladimíry Němcových a paní Aleny 
Zlamalové o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 16,64 m2 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 16)   
 
12. pana Jiřího Koubka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 
600 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 45)  
 
13. společnosti Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. o revokaci části usnesení RMO ze 
dne 2. 12. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod III. 16) ve věci výše nájemného a doby nájmu u 
úplatného pronájmu pozemků parc. č. 701/2 ost. pl. o výměře 2145 m2, parc. č. 701/7 ost. pl. 
o výměře 364 m2, parc. č. 701/8 ost. pl. o výměře 2279 m2 a parc. č. 1468/10 ost. pl. o 
výměře 1767 m2, vše v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví společnosti Pozemní stavby - 
Panelárna, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
14. paní Kristiny Matějkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/1 orná půda o 
výměře 90 m2 v k. ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod II. A) 28)  
 
15. společnosti OLDOS, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1414/4 ostatní 
plocha o reklamní ploše 6 m2 v  k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 42)   
 
16. pana Alekbera Iljasova o úplatný pronájem NP č. 1 - podchod přednádraží - 16,26 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 15)   
 
3. souhlasí 
1. se snížením nájemného NP - tř. Svobody 32 - Poliklinika Olomouc spol. s r. o. o 100 000,- 
Kč, tj. na výši 1. 480 000,- Kč/rok za podmínky, že Poliklinika Olomouc spol. s  r. o. uzavře s 
Územním střediskem záchranné služby v Olomouci podnájemní smlouvu při podnájemném 
ve výši  400,- Kč/m2/rok, tj. 87 492,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)     
 
2. s provedením stavebních úprav za účelem zprovoznění prostoru v celkové výši  258.952,- 
Kč na vlastní náklady nájemce bez možnosti odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod 
II. B) 5)   
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3. s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory  v objektu č. p. 68 nacházející se 
na pozemku parc. č. st. 1367 zast. pl., objektu č. p.  69 nacházející se na pozemku parc. č. 
st. 1368 zast. pl., objekt  na pozemku parc. č. 1369 zast. pl.  a pozemek parc. č. 685/1 ost. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice uzavřené s Gymnáziem Olomouc, Čajkovského 9 do 30. 6. 2014 
za podmínky odboru školství dle důvodové zprávy bod II. B) 9)    
 
4. s rozšířením subjektu na straně nájemce NP - MŠ Jílová 43 o výměře 53,432 m2 o paní 
Miroslavu Havlíčkovou dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
5. s odpočtem vložených nákladů do stavebních  úprav nebytových prostor v objektu bydlení 
č. p. 149 nacházejícího se na pozemku parc. č. 755 zast. pl  o nádvoří v k. ú. Slavonín ve 
výši 56 000,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 18)   
 
6. s podnájmem pro DIMAS-DATA s.r.o. v nebytovém prostoru J. Opletala č.o. 1 za 
podmínek stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 1.12.2003 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 20)  
 
7. s prodloužením termínu zprovoznění nebytového prostoru tř. Svobody 27, Švédská 12  do 
1.5.2004 se sníženou sazbou nájemného 96,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 26)   
 
8. s odpočtem nákladů vložených do stavebních úprav spočívajících v opravě sociálního 
zařízení a šaten u tělocvičen, generální opravy umělého osvětlení tříd v objektu Gymnázia 
Čajkovského ve výši 927 062, - Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 27)   
 
9. s výstavbou šaten, sprch a sociálního zařízení na části pozemku parc. č. 146 orná půda a 
části pozemku parc. č. 380/1 ost. pl., vše v k.ú. Nedvězí  dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
10. se změnou výpovědní lhůty na 10-ti denní s účinností od 15.3.2004 v NP Masarykova 3 - 
414,20 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
11. s vloženou  investicí pana MVDr. Václava Lakomého  do rekonstrukce komunikace v 
areálu kasáren Prokopa Holého  na částech pozemků parc. č. 841/2 ost. pl. a parc. č. 841/5 
ost. pl., vše v k.ú. Hodolany ve výši 789 052,- Kč za podmínky uzavření dohody o narovnání 
mezi statutárním městem Olomouc a panem MVDr. Václavem Lakomým dle důvodové 
zprávy bod IV. 11)   
 
4. nesouhlasí 
s prodloužením doby nájmu do 15.11. 2017 v NP tř. Svobody č.o. 27 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 22)  
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 10. 2. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod   III. 6)  ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře  2279 m2 s 
objektem č. p. 261 - Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru 
Mazochovi za kupní cenu ve výši  5.220.010,- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 500.000,- 
Kč bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část bude uhrazena v 
6-ti pololetních splátkách dle důvodové zprávy s tím, že návrh na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí bude podán po zaplacení poslední splátky kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)   
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2. část usnesení RMO ze dne 10. 2. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod III. 6) ve věci schválení  
nájemného  za úplatný pronájem objektu č. p. 261 - Helsinská 13 nacházející se na části 
pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 1000 m2 v k.ú. Neředín ve výši 5 000,- Kč/rok a 
za úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře  2279 m2 v k. ú. Neředín ve 
výši 1,- Kč/m2/rok do doby převodu, nejdéle však do 30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 2)  
 
3. část usnesení RMO ze dne 16. 9. 2003, čís. spis. seznamu 5, bod II. A) 10) ve věci doby 
výpůjčky pozemků parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, parc. č. 380/1 ost. pl. o 
výměře 4 961 m2 a parc. č. 380/3 ost. pl. o výměře 1 827 m2, vše v k. ú. Nedvězí  
Sportovnímu fotbalového klubu Nedvězí a schvaluje výpůjčku na dobu 10 let dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
4. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2003, čís. spis. seznamu 5, bod II. A) 8) ve věci schválení 
úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 572,5 m2 v k.ú. Hejčín 
manželům Bohdanu a Lence Nerušilovým dle důvodové zprávy bod IV. 5)    
 
5. usnesení RMO ze dne 18. 11. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod III. 8)  ve věci schválení 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 582,5 m2 v k.ú. 
Hejčín panu Ing. Petru Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod IV. 6)    
 
6. usnesení RMO ze dne 19.12.2003 ve věci schválení změny účelu nájmu v NP - Dolní 
náměstí č. 2 z prodejny značkového zboží Adidas a William Delvin na sázkovou kancelář, 
hernu s výherními hracími automaty a barem včetně odpovídající rekolaudace těchto prostor 
ve stavebním řízení. Nájemní smlouva bude obsahovat zákaz umístění výherních hracích 
automatů s tím, že jejich případné umístění bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě, 
jehož nedílnou součástí bude odsouhlasení řešení vzhledu interiéru a vstupu do provozovny 
radou města dle důvodové zprávy bod IV. 17) 
 
6. trvá 
na původním usnesení Rady města Olomouce ze dne 27. 1. 2004 a nesouhlasí se zúžením 
předmětu nájmu v NP Masarykova 3 - 414,20 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
7. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru nájemce NP - podchod přednádražní prostor - č. 5, 6 mezi panem 
Slobodanem Ruskem a panem Mgr. Janem Sojkou formou obálkové metody na výši 
nájemného, kdy výše nájemného nabídnutá panem Slobodanem Ruskem byla 5 000,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
2. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou dne 2.2.2004 mezi společností SONERO, 
s.r.o., se sídlem Masarykova 3, Olomouc, jako prodávajícím a panem Janem Takáčem, 
bytem Černá cesta 95/59, Olomouc, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 21)  
 
3. smlouvu o prodeji části podniku ze dne 5.1.2004 uzavřenou mezi Josefem Kvapilem jako 
prodávajícím a společností Josef KVAPIL a.s. jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 
23)  
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 460/11 ost. 
pl. o výměře 134 m2 v k.ú. Povel uzavřenou s manžely Vladimírem a Hanou Eliášovými dle 
důvodové zprávy bod I. 7)  
T: 23.3.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zveřejnit odprodej objektu č. p. 2 na pozemku parc. č. st. 3/1 zast. 
pl. o výměře 8121 m2 a pozemků parc. č. st. 3/1 zast. pl. o výměře 8121 m2, parc. č. 38/1 
ost. pl. o výměře 1117 m2, parc. č. 38/2 ost. pl. o výměře 341 m2, parc. č. 38/3 ost. pl. o 
výměře 2049 m2, parc. č. 24/1 zahrada o výměře  3734 m2 a parc. č. 24/3 zahrada o výměře 
4991 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko obecně dle důvodové zprávy bod I. 8)   
T: 23.3.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
zástupci rady v představenstvu SNO, a. s. PhDr. Hanákové zajistit oddělení objektu 
Řezníčkova č. 8 dle důvodové zprávy bod II. B) 19)    
T: 23.3.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit zpracování znaleckého posudku na trvalé porosty a stavby 
na pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 13)   
T: 23.3.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. ukládá 
odboru investic zajistit posunutí stávajícího oplocení částí pozemků parc. č. 767/2,   parc. č. 
767/3, parc. č. 767/4, vše  zahrada v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  o výměře  1279 m2 s objektem č. p. 261 - 
Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi za kupní 
cenu odvozenou dle znaleckého posudku č. 920-171-2003 ze dne 17. 12. 2003 
zpracovaného Ing. Renátou Urbáškovou s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 
30-ti  dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a po uhrazení kupní ceny bude podán návrh na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  o 
výměře  1000 m2 v k.ú. Neředín s MUDr. Alenou Poučovou a MUDr. Igorem Mazochem při 
kupní ceně ve výši dle znaleckého posudku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
3. směnu  částí pozemku parc. č. 393 ost. pl. o výměře 34 m2, 139 m2 a 156 m2, částí 
pozemku parc. č. 441/2 louka o výměře 347 m2 a 146 m2, vše v k.ú. Droždín ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. 
Droždín ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za podmínky KMČ s tím, že 
manželé Pražákovi uhradí cenový rozdíl ve výši 31 520,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)     
 
4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. st. 530 zastavěná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. 
Neředín z vlastnictví manželů Jiřího a Libuše Dittmerových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)  
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5. směnu pozemku parc. č. 755/162 orná půda o výměře 1 425 m2 v k.ú. Chomoutov ve 
vlastnictví paní Mileny Kapounové za pozemek parc. č. 394 zahrada o výměře 750 m2 v k. ú. 
Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu s tím, že 
statutární město Olomouc uhradí daň z převodu nemovitosti včetně poplatku za návrh na 
vklad do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod III. 5)    
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 115 zast. pl. o výměře 
474 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc se společností REFAS Olomouc spol. s r. o. při 
kupní ceně ve výši 570,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 6)    
 
7. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, 
parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 
74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206, vše zast. pl. a  parc. 
č. 31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12 o 
výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11 o výměře 
3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře 2 468 m2, 
vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul. 
Jablonského, nejpozději do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
8. odprodej části  pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 327 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti MERIT GROUP a. s.  za kupní cenu ve výši 130 197,- Kč za podmínky uzavření  
dohody o užívání části pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 350 m2 v k.ú. Hodolany 
mezi společností MERIT GROUP a. s. a statutárním městem Olomouc za účelem 
bezúplatného parkování pro potřeby veřejnosti denně v době od 18 - 6 hod. s tím, že při 
nedodržení dohody uhradí společnost MERIT GROUP a. s. smluvní pokutu ve výši 500 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
9. odprodej části  pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 36 m2  v k.ú. Hodolany 
společnosti MERIT GROUP a. s.   za kupní cenu ve výši 13 533,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 9)    
 
10. odprodej pozemků parc. č. st. 693 zast. pl. o výměře 495 m2, parc. č. st. 694/1 zast. pl. o 
výměře 95 m2, parc. č. st. 694/2 zast. pl. o výměře 351 m2 a parc.č. 692/4 ost. pl. o výměře 
1 452 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc Jachetnímu klubu Olomouc za kupní cenu 
ve výši   239 300,- Kč, tj. 100,- Kč/m2 dle upravené důvodové zprávy bod III. 10)   
 
11. směnu pozemků parc. č. 115/53 orná půda o výměře 10 m2, parc. č. 115/54 orná půda o 
výměře 2 m2, parc. č. 115/55 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 115/70 orná půda o výměře 1 
m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví Bytového družstva Kaskády Bacherova za pozemky 
parc. č. st. 2379/2 zast. pl. o výměře 4 m2, parc. č. st. 2379/3  zast. pl. o výměře 3 m2, parc. 
č. st. 2379/4 zast. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
12. bezúplatný převod části objektu č. p. 189  na pozemku parc. č. st. 2150 zast. pl. o 
výměře 514 m2 a pozemku parc. č. st. 2150 zast. pl.  o výměře 514 m2, vše v k. ú. Hodolany 
(Vejdovského2) z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 12)  
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13. směnu  pozemku parc. č. 1845/23 orná půda o výměře 7 689 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce ve vlastnictví paní Ing. Ludmily Víťazkové za pozemek parc. č. 779/1 orná půda o 
výměře 3396 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce s 
tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 674.710,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 13)   
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 583/11 orná půda o 
výměře 112 m2 v k. ú. Hodolany se Správou železniční a dopravní cesty s. o. při kupní ceně 
ve výši 480,- Kč/m2 za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do  
30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
15. odprodej části  pozemku 1953/1 ost. pl. o výměře 289 m2 a části pozemku parc. č. 
1951/1 ost. pl o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce manželům Jiřímu a Renátě 
Kameným za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 17)   
 
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 42/1 orná půda o 
výměře 323 m2 a parc. č. 41/1 orná půda o výměře 158 m2, vše v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc s manžely MUDr. Petrem a Kateřinou Němcovými při kupní ceně ve výši  
350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 26)   
 
17. odprodej pozemku parc. č. st. 1203/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú.  Nová Ulice 
manželům Ing. Josefu a Dr. Ivoně Večeřovým za kupní cenu ve výši 9 380,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 27)    
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 841/36 ost. pl. o výměře 118 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Vlastimilu a Martě Myšákovým za kupní cenu ve výši 23 600,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod III. 28)     
 
19. odprodej pozemku parc. č. 557 ost. pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 74 zahrada o 
výměře 87 m2, vše v k. ú. Povel manželům Mgr. Tomáši a Mgr. Aleně Hlochovým za kupní 
cenu ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 29)  
 
20. odprodej kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  
zast. pl. o výměře 1109 m2 v k.ú. Slavonín panu Ing. Františku Kaštylovi za kupní cenu ve 
výši 686 985,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod III. 30)    
 
21. odprodej pozemku parc. č. st. 3/3 zast. pl. o výměře 131 m2 v k. ú. Bělidla panu Jiřímu 
Veselému za kupní cenu ve výši 78.090,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 31)  
 
22. odprodej pozemku parc. č. 693/3 ost. pl. o výměře 972 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc  společnosti ZOT CZ s. r. o. za kupní cenu ve výši 515.886,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 32)   
 
23. odprodej  pozemku parc. č. 180/1 zahrada o výměře 41 m2 a části pozemku parc. č. 
180/4 zahrada o výměře 26 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Luďku Smolkovi 
za kupní cenu ve výši 33.730,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 33)  
 
24. odprodej pozemku parc. č. 481/4 zahrada o výměře 1213 m2 v k.ú. Bystrovany 
manželům Zbyňku a Janě Kasalovým za kupní cenu ve výši 32.398,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 34)  
 
25. odprodej části pozemku parc. č. 533/12 orná půda o výměře 315 m2 v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům Marcele a Robertu Ullmannovým za kupní cenu ve výši 157.330,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 35)  
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26. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o 
výměře 84 m2  v k. ú. Holice u Olomouce se společností CONETOL, s. r. o.  za podmínek 
OKR při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 36)   
 
27. směnu části pozemku parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví 
pana Vladimíra Šlanhofa a paní Vladimíry Křížové za část pozemku parc. č. 1123/1 ost. pl. o 
výměře 32 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouces tím, že pan 
Vladimír Šlanhof a paní Vladimír Křížová doplatí cenový rozdíl ve výši 15.900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 37)   
 
28. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 307/1 o výměře 
390 m2 a části pozemku parc. č. 318 o výměře 60 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město s 
paní Evou Mikulovou při kupní ceně 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 38)   
 
29. odprodej  pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k. ú. Nemilany panu 
Ing. Josefu Piňosovi, Ph. D. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
39)  
 
30. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Severomoravská energetika 
a. s. na část pozemku parc. č. 447/45 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice při kupní 
ceně ve výši 960,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 40)   
 
31. odprodej pozemku parc. č. 214 zahrada o výměře 585 m2 v k. ú. Týneček manželům 
MUDr. Pavlu a MUDr. Martině Jansovým za kupní cenu ve výši 204 750,- dle důvodové 
zprávy bod III. 41)  
 
32. odprodej pozemku parc. č. 631 ost. pl. o výměře 137 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc 
panu Ing. Pavlu Hemžskému za kupní cenu ve výši 110.780,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 42)   
 
33. odprodej ideální 1/2  pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 208 m2 a parc. č. 62 
zahrada o výměře 643 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Janu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 
243.127,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 43)  
 
34. odprodej části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Marcelu Batovi a panu Romanu Batovi za kupní cenu ve výši 63 505,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 44)    
 
35. odprodej části pozemku parc. č. 132/4 zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. Nová Ulice paní 
PhDr. Janě Kusákové za kupní cenu ve výši 88 244,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 46)   
 
36. odprodej části pozemku parc. č. 132/4 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Václavu Válkovi za kupní cenu ve výši 66 857,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 47)   
 
37. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 337 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Bohdanem a Lenkou Nerušilovými při kupní ceně ve 
výši 1 112,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
38. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 471 m2 v k.ú. Hejčín s panem Ing. Petrem Pospíšilem při kupní ceně ve výši  
591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
39. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu obchodních podílů komanditní 
společnosti H.C.Car k.s. mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Josefem Heřmanovským, 
Jiřím Fialou, Oldřiškou Fialovou, Mgr. Jiřím Šmidrkalem dle důvodové zprávy bod IV. 12)   
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14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Milana Řeháka o odprodej části  pozemku parc. č. 118 ost. pl. o výměře 775 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 20)   
2. žádosti paní Petry Zemanové o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 15 
m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
3. 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)   
 
4. žádosti manželů Tomáše a Martiny Huňkových o odprodej pozemku parc. č. 394 zahrada 
o výměře 750 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
5. žádosti pana Oldřicha Morbitlera o odprodej  pozemků parc. č. 863  o výměře 1291 m2 a 
parc. č. 864 o výměře 839 m2, vše zahrada v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 13)   
 
6. žádosti manželů MUDr. Doc. Martina a MUDr. Vlastislavy Tichých o odprodej části 
pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 14)   
 
7. žádosti pana Aloise Mutňanského o odprodej pozemku parc. č. 433 zastavěná plocha o 
výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 16)   
 
8. žádosti manželů Miroslava a Oldřišky Malých o odprodej pozemku parc. č. 459 ost. pl. o 
výměře 404 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 18)   
 
9. žádosti společnosti SAN-JV s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 
1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel dle důvodové 
zprávy bod III. 19)   
 
10. žádosti pana Bernarda Tenglera o odprodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 
1573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 20)   
 
11. žádosti pana Oldřicha Kovaříka o odprodej části pozemku parc. č. 200 ost. pl. o výměře 
230 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 21)   
 
12. žádosti paní Mgr. Kláry Čechákové o odprodej části pozemku parc. č. 200 ost. pl. o 
výměře 20 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 22)   
 
13. žádosti panu Milanu Bláhy o odprodej časti pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o 
výměře 5 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 23)  
 
14. žádosti pana Kamila Strážnického o odprodej pozemku parc. č. 735/16 zahrada o 
výměře 608 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 24)   
 
15. žádosti manželů Mgr. Luďka a Mgr. Kateřiny Kvapilových a pana Ing. Petra Pospíšila o 
odprodej pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 25)   
 
16. žádosti panu Ing. Pavla Hemžského o odprodej pozemku parc. č. 15/6 zahrada o výměře 
48 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 42)   
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17. žádosti pana Miroslava Chvojky o odprodej části pozemku parc. č. 132/4 zahrada o 
výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 47)    
 
 
18. žádosti  pana Jaroslava Milka o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, čís. 
spis. seznamu 5.1, bod 1 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na část pozemku parc. č. 74 st. pl. o výměře cca 622 m2 v k.ú. Pavlovičky s panem 
Jaroslavem Milkem dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
19. žádosti společnosti Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. o revokaci usnesení ZMO 
ze dne 16. 12. 2003, čís. spis. seznamu 5.1, bod 47 ve věci nevyhovění žádosti společnosti 
Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. o výkup pozemků parc. č. 701/2 ost. pl. o výměře 
2145 m2, parc. č. 701/7 ost. pl. o výměře 364 m2, parc. č. 701/8 ost. pl. o výměře 2279 m2 a 
parc. č. 1468/10 ost. pl. o výměře 1767 m2, vše v k. ú. Chválkovice z vlastnictví společnosti 
Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne  23. 9. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 40 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 572,5 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Bohdanem a Lenkou Nerušilovými při kupní ceně 
ve výši 1 112,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, čís. spis. seznamu  5.1, bod 22) ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 
582,5 m2 v k.ú. Hejčín s panem Ing. Petrem Pospíšilem při kupní ceně ve výši 591,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
3. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 20 ve věci výše kupní ceny 
při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 149/3 zahrada o 
výměře 35 m2 v k.ú. Nedvězí s paní Lucií Korolovou a schválit kupní cenu ve výši 490,- 
Kč/m2 s tím, že statutární město Olomouc uhradí daň z převodu nemovitosti a poplatky 
spojené s převodem části pozemku parc.č. 149/3 zahrada o výměře 35 m2 v k.ú. Nedvězí 
dle důvodové zprávy bod IV. 7)    
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene  dle 
důvodové zprávy body 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření  směnné smlouvy  dle důvodové zprávy bod 1 
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4. doporu čuje zastupitelstvu 
nevyhovět žádosti Petra a Pavla Jurášových a trvat na původním  usnesení ZMO ze dne  
23. 9. 2003 bod 5, část 2/2 dle upravené důvodové zprávy bod 2. 
 
5. ukládá 
předložit  bod č. 1 a upravený bod č. 2 důvodové  zprávy  na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 ZOO Olomouc - nákup dodávkového automobilu  
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 
 
 
38 Majetkoprávní záležitosti - JACOBO EUROPE CZ, a.s. , záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č. 88/1 ost. pl. o výměře 
1605 m2 v k.ú. Svatý Kopeček se společností JACOBO EUROPE CZ a.s. při kupní ceně  
800 Kč/m2 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. další postup v řešení bytové situace manželů Smrčkových, Zelená 13, Olomouc dle 
důvodové zprávy, bod 1, varianta 2 
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uzavření nájemních smluv na městské byty  v domě: 
2. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 77, s Vaňákovou Květoslavou dle 
důvodové zprávy, bod 2a)   
3. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Janků Miloslavem dle důvodové zprávy 
bod 2b )   
4. Topolová 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 6, s Proškovou Lenkou dle důvodové zprávy bod 
2 c)  
5. Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Koppovou Pavlou dle důvodové zprávy 
bod 2 d) 
6. Kosmonautů 16, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s Chlapíkovou Petrou dle důvodové 
zprávy bod 2 e) 
7. Foersterova 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 37, s Pokornou Kateřinou dle důvodové 
zprávy bod 3) 
8. Nedvědova 3, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, s Hrdličkovou Helenou dle důvodové zprávy 
bod 4 a) 
9. Komenského 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, s Želískovou Hanou dle důvodové zprávy 
bod 4 b) 
10. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 41, s Lokajíčkem Karlem a Hedvikou dle 
důvodové zprávy bod 5 a)   
11. Tomkova 39, Olomouc, velikosti  1+2, č.b. 5, s Bayerovou Aloisií dle důvodové zprávy 
bod 5 b) 
12. Rožňavská 3, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Maňurovou Leonou dle důvodové zprávy 
bod 5 c) 
13. Kmochova 20, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9, s Horváthovou Ludmilou dle důvodové 
zprávy bod 5 d) 
14. Trnkova 22, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, s Růžičkovou Lenkou dle důvodové zprávy 
bod 5 e) 
15. Ladova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3 s Dvorskou Jarmilou a Romanem dle důvodové 
zprávy bod 5 f) 
16. Řezáčova  16, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s Christomidisovou Libuší dle důvodové 
zprávy  bod 6 a) 
17. Praskova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 s Bromem Miroslavem a Martinou dle 
důvodové zprávy bod 6 b) 
18. Purkyňova 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 2 s Řezníčkem Martinem a Vladimírou dle 
důvodové zprávy bod 7) 
 
3. souhlasí 
1. s rozšířením nájemních smluv u vojenských bytů: 
Velkomoravská 63, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, Ing. Šiřický Narcis o manželku Šiřickou 
Jarmilu a dceru Šiřickou Jarmilu dle důvodové zprávy bod 8 a) 
Foersterova 34, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 16, Vranka Jaroslav o manželku Vrankovou 
Máriu a syna Vranku Jaroslava dle důvodové zprávy bod 8 b) 
Foersterova 32, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12, Mazur Ludvík o vnuka Roje Vladislava dle 
důvodové zprávy bod 8 c) 
Foersterova 34, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, Almási Štefan o vnučku Dokoupilovou Terezii 
dle důvodové zprávy bod 8 d) 
Foersterova 32, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 18, MUDr. Štefániková Alena o syna Štefánika 
Dana dle důvodové zprávy bod 8 e) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřené na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci:  
Ing. Vízek Zdeněk, Rožňavská 14, Olomouc 
Nyklová Jitka, Hruška Jiří, Balbínova 7, Olomouc 
Stojčenková Zdena, Balbínova 7, Olomouc 
Kašpar Marek, Michaela, Balbínova 9, Olomouc 
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Ing. Benýšek Richard, Jiráskova 10C, Olomouc 
Soušková Jarmila, Černá cesta 3, Olomouc 
Geržová Jitka, Černá cesta 5, Olomouc 
Synková Elena, Černá cesta 5, Olomouc 
Katzer Radovan, Černá cesta 17, Olomouc 
Kadlíček Stanislav, Černá cesta 17, Olomouc 
Švábeníková Radka, Černá cesta 19, Olomouc 
Gajda Petr, Božena, Černá cesta 21, Olomouc 
Geprtová Miluše, Charkovská 9, Olomouc 
Špidlová Lubomíra, Patrik, Řezáčova 6, Olomouc 
Kleisl Pavel, Helena, Žerotínovo nám. 3, Olomouc 
Komínek Jan, Vodární 1, Olomouc 
Dombiová Monika, Jan, Pavelčákova 21, Olomouc 
Čejka Petr, Na Trati 80, Olomouc 
Ing. Štembírková Věra, Oskar, Družební 13, Olomouc 
Šmerdová Alena, Družební 13, Olomouc 
Žerníček Petr, Olga, Družební 9, Olomouc 
Schinerová Michaela, U Letiště 2, Olomouc 
Dostálová Věra, U Letiště 2, Olomouc 
Sychrovská Jitka, Šimáček Ivan, U Letiště 2, Olomouc 
PhDr. Krosesková Vlasta, U Letiště 4, Olomouc 
Trúsik David, Eva, U Letiště 4, Olomouc 
Procházková Marie, Petr, Foersterova 15, Olomouc 
Šiška Antonín, Stiborova 28, Olomouc 
Schneiderová Lucie, Sladkovského 1B, Olomouc 
Aust Miroslav, P. Přichystala 62, Olomouc 
Kundrátová Růžena, Aleš, Wolkerova 46, Olomouc 
Sontodinomo Michal, Vídeňská 7, Olomouc 
Bartošová Ivana, Topolová 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Berková Romana, Dolní nám. 48, Olomouc 
Hynek Jiří, Riegrova 24, Olomouc 
Juřenová Renáta, Martin, Černá cesta 13, Olomouc 
Daniel Rudolf, Černá cesta 9, Olomouc 
Poláková Helena, Družební 17, Olomouc 
Frélichová Marie, Skupova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy  bod 9 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci:  
Čtvrtlíková  Zuzana, Radek, Černá cesta 3, Olomouc 
Janíčková Jaroslava, Libor, U Letiště 2, Olomouc 
René Baláž, P.Přichystala 70, Olomouc 
Ščuková Růžena, Ladislav, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 c) 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 
Hauerová Lidia a Adolf, P. Přichystala 70, Olomouc 
Kohlerová Věra, Tř. Svobody 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 c, d)  
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
     a) na  2 roky s nájemcem: 
 Vlasta Kadlecová, U Letiště 2, Olomouc 
    b) na  1 rok s nájemci: 
Miroslav Baláž, I.P.Pavlova 36, Olomouc  
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Jan a Zdenka Gáborovi, Vojanova 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11 a,b)   
 
5. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně: 
Dana a Jaroslav Baštanovi, Skupova 15, Olomouc, vel. 3+1, č.b.1 
Oldřiška Dostalíková, tř.Kosmonautů 12, Olomouc, vel. 1+1, č.b.9 
Jiří Vysloužil, Mgr., Stiborova 22, Olomouc, vel. 3+1, č.b. 17 
dle důvodové zprávy bod 12)                                                          
 
6. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Vladimíra Včelná,Černá cesta 14, Olomouc 
Jitka Veselá, Masarykova 21, Olomouc 
Jiří Špička, Skupova 17, Olomouc 
Radim Švach, Jeremenkova 18, Olomouc 
Michaela Hradilová, Mgr., Masarykova 54, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 13 a,b,c,d,e)     
 
7. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt Foerstrova 33, Olomouc, Marie Juračková o vnuka Pavla Barana 
na byt Lazecká 67, Olomouc Alois a Jarmila Fučíkovi o dceru Irenu Fučíkovou 
na byt Lazecká 61, Olomouc Emilie Jurečková o vnuka Filipa Zemka 
na byt Riegrova 33, Olomouc Marie Kvízová  o dceru Lenku Turečkovou 
na byt Lazecká 67, Olomouc Jiřina Gromesová o vnuka Jaroslava Sedláře 
na byt Foerstrova 15, Olomouc Vlasta Šlimarová o Eugena Mrázka 
na byt Lazecká 63, Olomouc Marie Čiklová o vnučku Gabrielu Kneipovou a manžel vnučky - 
František Kneip 
na byt Lazecká 77, Olomouc Oldřiška Lorencová o dceru Kateřinu Lorencovou a syna Jiřího 
Lorence 
na byt Ladova 3, Olomouc Květoslava Šifaldová o vnučku Radku Kostkovou 
na byt Foerstrova 33, Olomouc Josef Drozd o vnuka Milana Vodáka 
na byt Lazecká 63, Olomouc Růžena Pazderová o vnučku Danu Týralovou 
na byt Wanklova 12, Olomouc Vladimír Panák o syna Leo Panáka 
na byt Kmochova 16, Olomouc Milada Zapletalová o dceru Ivanu Zapletalovou 
na byt tř.Svornosti 14, Olomouc Hana Landecká, MUDr. a Petr Landecký, Ing. o dceru Natálii 
Landeckou 
na byt Lazecká 71, Olomouc Miroslava Procházková o dceru Janu Procházkovou 
na byt Na Bystřičce 10, Olomouc Miloslava Zahálková o vnučku Kamilu Kubelkovou 
na byt Masarykova 61, Olomouc Jaroslav a Svatava Houžvovi o syna Viktora Houžvu, Mgr. 
na byt Lazecká 71, Olomouc Vlasta Dostálová o vnuka Petra Fialu  
na byt I.P.Pavlova 42, Olomouc Marie Morkesová o dceru Irenu Sedláčkovou 
na byt Rožňavská 18, Olomouc Milada Čáslavová o vnuka Romana Škrabiše 
na byt Foerstrova 17, Olomouc Jaruška Marková o vnuka Marka Růžičku 
na byt Ladova 7, Olomouc Hana Hamouzová o vnučku Hanu Peterovou 
na byt Denisova 10, Olomouc Rostislav a Olga Hegrovi o vnučku Petru Kubešovou 
na byt Dukelská 17, Olomouc Terezie Hájková o syna MUDr. Václava Hájka 
dle důvodové zprávy bod 14 část 1-8, 10-25)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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40 Bytové záležitosti (DPS)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v DPS Příčná 4, s panem Bohumilem Nedbalem, 
trvale bytem Dolní náměstí 34, Olomouc 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v DPS  Fischerova 2, s paní Katarinou Šamovou, 
trvale bytem Jiráskova 17, Olomouc 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 v DPS Peškova 1, s manželi Václavem a Janou 
Přibylovými, trvale bytem v Kotlině 3, Olomouc 
d) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v DPS Politických vězňů 4, s paní Vlastou 
Skácelovou, trvale bytem Norská 41, Olomouc 
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v DPS Přichystalova 68, s panem Josefem 
Daňhelem, trvale bytem Komenského 8, fakticky u dcery Přichystalova 70, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Bytové záležitosti - užší seznamy žadatel ů o městský byt  

k řešení (po řadníky)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) tzv. užší seznamy žadatelů o městský byt k řešení ( pořadníky) od 1. 3. 2004 do  
    28. 2. 2005 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
42 Bytové záležitosti - p řehled o po čtu p řidělených m ěstských 

bytů za rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přehled o počtu přidělených městských bytů od 1. 1. 2003 do 31. 12 .2003 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
43 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 339/4 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Povel předem 
určenému zájemci spoluvlastníkům domu Schweitzerova 18 dle důvodové zprávy bod 1    
str. 1 
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2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 334 zast. pl. o výměře 294 m2 v k. ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci paní Jitce Vondráčkové dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 119 zast. pl. o výměře 639 m2 předem určenému 
zájemci, a to spoluvlastníkům domu Řepčínská 64, manželům Ing. Svatopluku a Ing. Vlastě 
Kudělkovým dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění  odprodeje  pozemku parc. č. 1614 zahrada o výměře 153 m2 v k. ú. Holice - 
předem určenému zájemci spoluvlastníkům domu Přerovská 84 dle důvodové zprávy bod 4 
str. 3 
 
5. schvaluje 
zveřejnění  odprodeje  pozemků  parc. č. 64/1 zahrada  o výměře 122 m2, parc. č. 64/2  
zahrada o výměře 1 175 m2 a parc. č. st. 38/2 zast. pl. o výměře 89 m2 v k. ú.  Hejčín  
spoluvlastníkům domu  Mrštíkovo nám. 8 dle důvodové zprávy bod 5 str. 3, 4 
 
6. pozastavuje 
projednávání prodeje pozemků až do vyřešení 1 bytové jednotky, kterou řeší právní odd. 
SNO, a.s. dle důvodové zprávy bod 6 str. 4, 5 
 
7. nevyhovuje 
žádosti spoluvlastníků domu Březinova 3 a ukládá odboru prodeje domů uzavřít nájemní 
smlouvu na pozemek parc. č. 414/37 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod 7 str. 6 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 115 zast. pl.  o výměře 810 m2 v k. ú. Pavlovičky  
spoluvlastníkům domu Čadova 2 za kupní cenu ve výši 136 240,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 8 str. 6, 7 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 2345 zast. pl.  o výměře 46 m2 v k. ú. Nová Ulice  manželům 
MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým za kupní cenu ve výši 35 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 9 str. 7 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit odprodej pozemku parc. č. 275/2 ost. pl.  o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice  
manželům MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým za kupní cenu ve výši 31 150,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 10 str. 8 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 275/3 ost. pl.  o výměře 52 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Ing. Marku 
Miklasovi za  kupní cenu ve výši 39 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 str. 8 
 
12. pozastavuje 
projednávání odprodeje předmětného pozemku až do vyřešení požadavků stavebního 
odboru MmOl dle důvodové zprávy bod 11 str. 9 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1. 3. 2002 ve věci odprodeje pozemku  parc. č. st. 256/2 zast. 
pl. o výměře 222 m2 a části pozemku parc. č. 259/2 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Holice 
dle důvodové zprávy bod 12 str. 10 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků parc. č. st. 256/2 zast. pl. o výměře 222 m2 za kupní cenu ve výši 21 048,- 
Kč a parc. č. 259/2 zahrada o výměře 139 m2 za kupní cenu ve výši 31 590,- Kč, vše  v k. ú. 
Holice, vlastníku domu Přerovská 37A Ing. Pavle Jasné dle důvodové zprávy bod 12 str. 10 
 
15. schvaluje 
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 
zast. pl. v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svých usnesení  ze dne  25. 2. 1999 , 1. 7. 1999 , 8. 3. 2001 a 6. 5. 2003 ve věci  
prodeje  pozemků  parc. č. st. 1011 zast. pl., parc. č. st. 1012 zast. pl.  a  dále parc. č. 87/20 
zahrada a  parc. č. 87/21 zahrada vše v k. ú. Olomouc- město dle důvodové zprávy bod 13 
str. 10, 11, 12 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků parc. č. st. 1011 zast. pl. o výměře 494 m2 spoluvlastníkům domu 
Dobrovského 17 za kupní cenu ve výši 188 520,- Kč, pozemku parc. č. st. 1012 zast. pl. o 
výměře  527 m2 spoluvlastníkům domu Dobrovského 15 za kupní cenu ve výši 201 060,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 308/4 se spoluvlastnickým podílem 4895/58860 na společných 
částech domu Ovesná 17, 19, 21  a pozemcích  parc. č. st. 409, 410, 411 zast. pl. v k. ú. 
Hejčín  formou neveřejné dražby mezi  vlastníky bytových jednotek v domě Ovesná 17, 19, 
21 a to manžely Alenou a Romanem Zapletalovými a panem Petrem Tesařem. Vyvolávací 
cena 2/3 z ceny odhadní bytové jednotky č. 308/4, to je  229 456,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 14 str. 12, 13 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 192/8  se spoluvlastnickým podílem 385/13166 na společných 
částech domu Norská 23, 25 a pozemcích  parc. č. st. 222 a 223 zast. pl. v k. ú. Neředín  
formou veřejné dražby. Vyvolávací cena  dle vyhlášky č. 13/97, 14/98 a 8/2000 činí 40.431,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 15 str. 13 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP v domě Kaštanova 27, M. Horákové 19, 21, 23 se spoluvlastnickým podílem 
2200/851759  na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 1349, 1350, 1351 a 1352 
zast. pl.  vše v k. ú. Olomouc-město za  kupní cenu ve výši 22 968,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 16 str. 14 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu 
trvat na svém původním usnesení ze dne 27. 6. 2002, kdy kupní cena je zaokrouhlena na 
705 450,-Kč (cena dle znaleckého posudku  dům  637 540,- Kč + investice SNO, a. s.  
67 908,-Kč  = 705 448,-Kč) dle důvodové zprávy bod 17 str. 14, 15 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23.9.2003  a schválit prodej domu Denisova 33 s pozemkem  
parc. č. st. 134 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú. Olomouc město oprávněnému nájemci NP 
paní Ing. Leile Pohlídalové za kupní cenu ve výši 1.691.780,- Kč vypočtenou dle vyhlášky č. 
13/97, 14/98 a 8/2000 dle důvodové zprávy bod 18 str. 15, 16 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 11. 3. 2003 ve věci schválení kupních cen domu tř. Svornosti 31 
s pozemkem parc. č. st. 708 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice a schválit nové kupní  ceny dle 
přílohy č. 1B dle důvodové zprávy bod 19 str. 16 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.12.2003 ve věci schválení kupních cen domu Javořičská 2 s 
pozemkem parc. č. st. 828 zast. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Olomouc město a schválit nové 
kupní ceny dle přílohy č. 2C dle důvodové zprávy bod 20 str. 16, 17 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého  usnesení ze dne 16.12.2003  ve věci schválení kupních cen domu 
Sienkiewieczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a schválit nové kupní ceny a nové kupující dle přílohy č. 
3B a dle důvodové zprávy bod 21 str. 17 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 a schválit nové kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a nové kupující dle přílohy č. 4B dle důvodové zprávy bod 22 str. 17, 18 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce domu Nešporova 7 paní Miroslavě Trněné ve věci prodeje domu Nešporova 
7, 9, 11, 13, 15 s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 zast. pl.  v k. ú. Povel 
jednomu kupujícímu a trvat na původním usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003 dle důvodové 
zprávy bod 23 str. 18, 19 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Pavelčákova 18 s pozemkem parc. č. st. 420 zast. pl. o výměře 213 m2 v k. ú. 
Olomouc- město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Pavelčákova 18 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 24 str. 19 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Lafayettova 1 s pozemkem parc. č. st. 508 zast. pl. o výměře 452 m2 v 
k.ú.Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Lafayettova 1 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod 25 str. 19, 20 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce bytové jednotky č. 51/2 paní Miroslavě Hradilové ve věci odkoupení 
půdního a sklepního prostoru domu Lafayettova 1 dle důvodové zprávy bod 25 str. 19, 20 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Foerstrova 30, 32, 34  s pozemkem parc. č. st. 1083/1, 1083/2 a 1083/3  zast. 
pl. o výměře 204, 213 a 226 m2 vše v k. ú. Nová Ulice  po bytových jednotkách oprávněným 
nájemcům domu Foerstrova 30, 32, 34 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 7 
dle důvodové zprávy bod 26 str. 20, 21 
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32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce domu Foerstrova 30 paní Jaroslavě Charouzové  ve věci snížení kupní ceny 
za bytovou jednotku  z důvodu zhotovení asanačních omítek v bytové jednotce dle důvodové 
zprávy bod 26 str. 20, 21 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dukelská 9 s pozemkem parc. č. st. 1053 zast. pl. o výměře  486 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 27 str. 22 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dukelská 11 s pozemkem parc. č. st. 1054 zast. pl. o výměře  494 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod 28 str. 22, 23 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dukelská 15 s pozemkem parc. č. st. 1235 zast. pl. o výměře 213  m2 v k. ú. 
Olomouc- město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  Dukelská 15 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 10 a dle důvodové zprávy bod 29 str. 23 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dukelská 17 s pozemkem parc. č. st. 1236 zast. pl. o výměře  215 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 30 str. 23, 24 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců  domu Dukelská 17 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě 
dle důvodové zprávy bod 30 str. 23, 24 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dolní nám. 48 s pozemkem  parc. č. st. 441  zast. pl. o výměře 459 m2 k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny  dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 12 a dle důvodové zprávy bod 31 str. 24, 25, 26 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 48 - Prodejna Tabáku AMFORA, nájemci 
panu Miloslavu Malíkovi za kupní cenu ve výši 181.590,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 str. 
24, 25, 26 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 48  - Prodejna domácích potřeb, nájemci  
DOMA - A  s.r.o., za kupní cenu ve výši 679.480,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 str. 24, 25, 
26 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Ivo Coufalíka ve věci odprodeje domu Dolní nám. č. 48 dle důvodové zprávy 
bod 31 str. 24, 25, 26 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Dolní nám. č. 30 s pozemkem parc. č. st. 501/3  zast. pl. o výměře 705 m2 k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č.13 dle důvodové zprávy bod 32 str. 26, 27 
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43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 30, Prodejna potravin, nájemci panu 
Ing. Čeňku Beranovi, za kupní cenu ve výši 981.120,-Kč dle důvodové zprávy bod 32 str. 26, 
27 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 30, Prodejna domácích potřeb - prodejna 
papírnictví, nájemci panu Mgr. Ladislavu Riedlovi, za kupní cenu ve výši 321.810,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 32 str. 26, 27 
 
45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Ivo Coufalíka ve věci odprodeje domu Dolní nám. č. 30 dle důvodové zprávy 
bod 32 str. 26, 27 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Riegrova 33 s pozemkem parc. č. st. 396 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú.  
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 34 str. 28, 29 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP v domě Riegrova 33 se spoluvlastnickým podílem 17970/397663  na společných 
částech domu Riegrova 33 a pozemku parc. č. st. 396 zast. pl.  vše v k. ú. Olomouc město 
za  kupní cenu ve výši  1.078.000,- Kč oprávněnému nájemci KNIHKUPECTVÍ VOTOBIA  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod 34 str. 28, 29 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Dana Koliby ve věci odprodeje předmětného domu dle důvodové zprávy bod 34 
str. 28, 29 
 
49. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Ladova  3, 5, 7 s pozemkem parc. č. st. 415 zast. pl. o výměře 152 m2, parc. č. 
st. 416 zast. pl. o výměře 152 m2 a  parc. č. st. 417 zast. pl.  o výměře 250 m2, vše v k. ú. 
Hejčín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Ladova 3, 5, 7 za kupní ceny 
vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 16. a dle důvodové zprávy bod 35 str. 30 
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Ladova 3, 5, 7 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě 
dle důvodové zprávy bod 35 str. 30 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu  Tomkova 39 s pozemkem parc. č. st. 413 zast. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. 
Hejčín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Tomkova 39 za kupní ceny 
vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 17 dle důvodové zprávy bod 36 str. 30, 31 
 
52. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Šárky Otipkové ve věci odprodeje půdního prostoru v domě Tomkova 39 dle 
důvodové zprávy bod 36 str. 30, 31 
 
53. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu   Ladova 1 (Tomkova 41) parc. č. st. 414  zast. pl. o výměře 426 m2 v k. ú. 
Hejčín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Ladova 1 (Tomkova 41) za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 18 a dle důvodové zprávy bod 37 str. 31, 32 
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54. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Jeremenkova 30, 32 s pozemky parc. č. st. 135/6, 135/5 o výměře 206 m2 a 
198 m2 v k. ú. Hodolany   po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Jeremenkova 30, 32  za kupní ceny dle „ Pravidel „ a přílohy č. 19A dle důvodové zprávy bod 
38 str. 32, 33, 34 
 
55. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Masarykova 61 s pozemkem parc. č. st. 135/4  o výměře 259 m2  v k. ú.  
Hodolany po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Masarykova 61  za kupní 
ceny dle  „Pravidel“ a přílohy č. 19C dle důvodové zprávy bod 38 str. 32, 33, 34 
 
56. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej   domu Tř. Svornosti 14  s    pozemkem parc. č.  st. 310 zast. pl. o  výměře 1048 m2 v  
k. ú. Nová Ulice  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  Tř. Svornosti 14  za 
kupní ceny dle „Pravidel „ a přílohy č. 20 a dle důvodové zprávy bod 39 str. 34 
 
57. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Tř. Svornosti 14 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v 
domě Tř. Svornosti 14 dle důvodové zprávy bod 39 str. 34 
 
58. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Masarykova  52 s pozemkem parc. č. st. 1086 zast. pl. o výměře 306 m2  v k. ú. 
Hodolany  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Masarykova 52 za kupní 
ceny  vypočtené dle „ Pravidel“ a přílohy č. 21 dle důvodové zprávy bod 40 str. 34, 35 
 
59. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Masarykova 52 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě 
dle důvodové zprávy bod 40 str. 34, 35 
 
60. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Masarykova  54, 56 s pozemkem parc. č. st. 1087 a 1088 zast. pl. o výměře 
453 m2 a 375 m2 v  k. ú. Hodolany po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Masarykova 54, 56 za kupní ceny  vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 22 a dle důvodové 
zprávy bod 41 str. 35 ,36 
 
61. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Masarykova 54, 56 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v 
domě dle důvodové zprávy bod 41 str. 35, 36 
 
62. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit  prodej domu Masarykova  58 s pozemkem parc. č. st. 1089 zast. pl. o výměře 498 
m2 v  k. ú. Hodolany  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Masarykova  58 
za kupní ceny  vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 23 dle důvodové zprávy bod 42 str. 36, 
37 
 
63. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Masarykova 58 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě 
dle důvodové zprávy bod 42 str. 36, 37 
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64. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Tř. Svornosti 1, 1A  s pozemkem   parc. č. st. 108 zast. pl. o výměře  822 m2  v   
k. ú. Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Tř. Svornosti l, lA  za 
kupní ceny  vypočtené dle „ Pravidel“ a přílohy č. 24 a dle důvodové zprávy bod 43 str. 37 
 
65. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Tř. Svornosti 1, lA ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky 
domě dle důvodové zprávy bod 43 str. 37 
 
66. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP - prodejny ryb, drůbeže a zvěřiny  v domě tř. 1. Máje 38 oprávněnému nájemci 
panu Rudolfu Dosoudilovi za kupní cenu ve výši 410.050,- Kč dle důvodové zprávy bod 44 
str. 38 
 
67. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP - SONERO  friend spol. s. r. o.  v domě tř. 1. Máje 38  oprávněnému nájemci fy: 
SONERO friend  spol. s. r. o.  za kupní cenu ve výši 503.193,- Kč dle důvodové zprávy bod 
44 str. 38 
 
68. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene pro domy Charkovská 11, č. p., č. 274 s pozemkem 
parc. č. st. 1333 zast. pl. o výměře 631 m2 v k. ú. Olomouc-město, Jeremenkova 30, č. p. 
960 s pozemkem parc. č. st. 135/6 zast. pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany, Jeremenkova 
32, č. p. 961 s pozemkem parc. č. st. 135/5 zast. pl. o výměře 198 m2v k. ú. Hodolany, Na 
Letné 55, 57, 59, č. p. 475, č. p.  476,  č. p. 477, s pozemky parc. č. st. 597 zast. pl. o 
výměře 243 m2, parc. č. st.  598 zast. pl. o výměře 241 m2,  parc. č. st. 599 zast. pl. o 
výměře 242 m2, vše v k. ú. Lazce, Nešporova 7, 9, 11, 13, 15, č. p. 371, 370, 369, 368, 367, 
s pozemky parc. č. 580 zast. pl. o výměře 229 m2, parc. č. st. 579 zast. pl. o výměře 224 m2, 
parc. č. st. 578 zast. pl. o výměře 227 m2, parc. č. st. 577 zast. pl. o výměře 225 m2, parc. č. 
st. 576 zast. pl. o výměře 227 m2, vše v k. ú. Povel, Velkomoravská 59, 61, č. p. 509 a č. p. 
510, s pozemky parc. č. st. 498 zast. pl. a parc. č. 499/1 a 499/2 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-Nové Sady (pozemky nejsou ve vlastnictví SMO), Velkomoravská 59, 61, č. p. 509 
a č. p. 510, s pozemky parc. č. st. 498 zast. pl. a parc. č. 499/1 a 499/2 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-Nové Sady (pozemky nejsou ve vlastnictví SMO), pro OLTERM & TD Olomouc, 
Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511 dle důvodové zprávy bod 45 str. 38, 39, 40 
 
69. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy částí dvorního traktu pozemku parc. č. st. 449 
zast. pl. ve prospěch nemovitosti č. p. 27 (Dolní náměstí 38) s pozemkem parc. č. st. 450/1 
zast. pl. v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 46 str. 40 
 
70. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. st. 450/2 zast. 
pl. přes část pozemku parc. č. st. 449 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy 
bod 47 str. 40, 41 
 
71. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 166/3  se spoluvlastnickým podílem 973/3790 na společných 
částech domu Dolní nám. 22 a pozemku  parc. č. st. 592 zast. pl. v k. ú. Olomouc město  za 
kupní cenu  vypočtenou z ceny odhadní to je  ve výši 386 373,-Kč s možností proinvestování 
II. části kupní ceny  paní  Anně Tomešové dle důvodové zprávy bod 51 str. 43, 44 
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72. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 52 str. 44 
 
73. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny za NP v domě Masarykova 55 dle důvodové zprávy bod 53 str. 
44, 45 
 
74. schvaluje 
uznání faktury za výměnu plastových oken jako odpočet z II. části kupní ceny za bytovou 
jednotku č. 339/4 v domě Václava III. 16 dle důvodové zprávy bod 54 str. 45 
 
75. schvaluje 
žádosti spoluvlastníků domu Dolní nám. 34 Ing. Jiřího Žáka a Mgr. Bronislavy Paučkové ve 
věci vrácení II. části kupní ceny za účelem proinvestování dle důvodové zprávy bod 55 str. 
45, 46 
 
76. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 56 str. 46, 47 
 
77. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 57 str. 47 
 
78. schvaluje 
vrácení částky 36.928,- Kč manželům Evě a Vratislavu Pavlovým a vrácení II. části kupní 
ceny ve výši 403.951,- Kč panu Jiřímu Serynovi za účelem dalšího proinvestování dle 
důvodové zprávy bod 58 str. 47 
 
79. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny za bytové jednotky za účelem dalšího proinvestování dle 
důvodové zprávy bod 59 str. 48 
 
80. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 60 str. 48 
 
81. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 61 str. 48, 49, 50 
 
82. bere na v ědomí 
předložený materiál dle důvodové zprávy bod 62 str. 50 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
44 Prodej dom ů - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8.3.2001 a schválit nové kupní ceny dle vyhlášky č. 2/2000 a 
přílohy č. 1B dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str.1 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.12.2003 a schválit nové kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ 
a přílohy č. 4 B dle dodatku důvodové zprávy bod 4 str.4 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
45 Prodej dom ů - organiza ční zajišt ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační zajištění procesu prodeje domů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření mandátní smlouvy se společností RTS, a. s., Brno, o komplexním zajištění a 
provedení obchodní veřejné soutěže na zadání veřejné zakázky dle upravené důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít mandátní smlouvu mezi statutárním městem Olomouc a RTS, a. s. 
T: 23.3.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
46 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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47 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 
požadavk ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s zařazením částky 60.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet r.2004 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
48 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky 100.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet r.2004 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
49 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky 204.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet r. 2004 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
50 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle předložené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na 
rozpočet r. 2004 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
51 Rozpočtové zm ěny - MDO opravy, MFO nákup  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací akcí MDO dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s nákupem klimatizačních jednotek pro MFO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
52 Portfolio SMOL  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkovi primátora Martinu Novotnému předložit variantní návrh dalšího postupu 
T: 6.4.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
53 Plán oprav  SNO, a.s. na rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
plán oprav na rok 2004 dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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54 Generel dopravy v centru m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit materiál do jednotlivých poslaneckých klubů včetně zorganizování pracovního 
semináře pro členy ZMO v termínu do 30. 4. 2004  
T: duben 2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
55 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 16. 3. 2004 návrh na výstavbu Aquaparku v Olomouci k 
rozhodnutí o přípravě investice a její lokalizace 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
s) schválit na svém zasedání dne 16. 3. 2004 záměr připravovat výstavbu Aquaparku v 
Olomouci v lokalitě Pod Vlachovým dle důvodové zprávy 
 
b) uložit RMO zajistit dopracování studie Aquaparku Pod Vlachovým v rozsahu dle důvodové 
zprávy a připravit podkladový materiál pro rozhodnutí ZMO o definitivním objemu investice a 
rozpracování způsobu financování na jeho zasedání v červnu r. 2004 
  
  
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
56 MNG - majetkové vypo řádání I.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit výkup objektu garáže bez čísla popisného na 
pozemku parc.č.126/9 a výkup ideálních 2/5 pozemků parc.č.126/9 a 97/7 vše v k.ú. 
Hodolany z vlastnictví stavební firmy MNG Comp. s.r.o. za kupní cenu ve výši 16 773 820 Kč 
do vlastnictví Statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
OKR dále jednat o majetkovém vypořádání s firmou MNG Comp. s.r.o. za garáže, pozemky 
a vícepráce v rámci obytného okrsku v Hodolanech a předložit RMO zprávu o výsledku 
jednání 
T: 18.5.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
57 Evropské fondy - organiza ční struktura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
diagram projektového řízení dle přílohy č.1 a návrh zaměření a kompetencí odborů dle 
přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
organizační změny dle upraveného bodu 5 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
zajistit plnění bodů v termínech dle návrhu postupu v souladu s bodem 7 důvodové zprávy a 
předložit nové návrhy projektů ve vazbě na bod 7 c) důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
vedoucí ekonomického odboru 
vedoucí odboru investic 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
vedoucí odboru životního prost ředí 
vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru informatiky 
vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
Večeř Jan, Bc., tajemník 
vedoucí odboru správy 
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6. ukládá 
předložit návrh projektů pro uplatnění v dotačním titulu MMR dle informace v bodě 6 
důvodové zprávy 
T: 23.3.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
7. ukládá 
předložit rámcový postup přípravy projektů dle přehledu v příloze č. 3 důvodové zprávy 
T: 6.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
58 MDO - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat DSP dle bodu 4 důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit návrh smlouvy s firmou GEMO s. r. o. dle bodu 4 důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
59 Regenerace sídlišt ě Úzké díly  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 4 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
realizovat v roce 2004 RC 5 a RC 10 dle důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
60 Třída Míru - 2. stavba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat v přípravě objektu občanské vybavenosti dle bodu 3 a) důvodové zprávy 
T: 29.6.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předat na odbor investic zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace objektu 
občanské vybavenosti 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
zahájit majetkoprávní kroky k získání pozemků pro výstavbu propojovací komunikace, rondel 
- lokalita Na Vršku dle bodu 3 b) důvodové zprávy 
T: 18.5.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
61 Park Malého Prince  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle návrhu pracovní skupiny 
 
3. ukládá 
vyčlenit objekt kotelny dle důvodové zprávy ze správy Oltermu &TD, a.s. 
T: 20.4.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
zajistit novou projektovou dokumentaci a realizovat stavební práce dle důvodové zprávy v 
roce 2004 
T: 18.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
62 Mošnerova - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení  z 31. RMO ze dne 27. 1. 2004, bod  22, část 2, 4; a usnesení z 26. RMO ze dne 
18. 11. 2003, bod 15, část 2 
 
3. ukládá 
realizovat akci ul. Mošnerova - rekonstrukce komunikace dle bodu B) důvodové zprávy 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
63 Cyklostezky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit projekční práce dle bodu B 1, 2, 3, 4, 9 důvodové zprávy 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
64 Zastávky MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s realizací zastávek MHD dle bodu A 1, 2 a bodu B 6  a zpracování PD dle bodu D 16 
upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
65 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
66 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
67 Příspěvky v oblasti sportu a t ělovýchovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravený návrh rozdělených příspěvků v oblasti sportu a tělovýchovy 
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2. schvaluje 
a) rozdělení příspěvků do 5.000,-- Kč dle  upravené důvodové zprávy  bodu  b) 
b) rozdělení příspěvků do 50. 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce  schválit rozdělení příspěvků nad 50.000,-- Kč 
 
5. ukládá 
předložit návrh příspěvků nad 50.000,-- Kč na  nejbližším  zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
68 Příspěvky - Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený návrh rozdělení příspěvků v oblasti bezbariérové úpravy objektů, které nejsou v 
majetku města a ve kterých jsou provozovány služby obyvatelům města 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků do 50 tis. Kč dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
69 Domov pro matky s d ětmi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit stavební připravenost akce dle důvodové zprávy a navrhnout další postup 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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70 Komunitní plánování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy na řešení uvedené v důvodové zprávě v bodě 4  
 
3. ukládá 
postupně realizovat návrhy na řešení uvedené v důvodové zprávě v bodě 4 
T: 29.6.2004 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
71 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 4. 2004 dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
72 Organiza ční záležitosti - dodatek „Organiza čního řádu 

Statutárního m ěsta Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 „Organizačního řádu Statutárního města Olomouce“ dle důvodové zprávy s 
účinností od 1. 4. 2004  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
73 Výstavišt ě Flora Olomouc, a. s. - Dodatek smlouvy na rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek ke smlouvě na rok 2004 mezi Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. a Statutárním 
městem Olomouc  
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek ke smlouvě na rok 2004 mezi Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. a 
Statutárním městem Olomouc 
T: 23.3.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
74 Wroclaw 2004 - „P řehlídky Radosti“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast zástupců města na zahraniční služební cestě Wroclaw ve dnech 7. - 9. května 2004  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
75 Kateřinská 10, zadání výb ěrového řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem podmínek pro výběr uchazeče dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru připravit návrh na zveřejnění odprodeje areálu dle důvodové zprávy 
T: 6.4.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
76 Dodatek č. 3 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 3 dle důvodové zprávy 
T: 23.3.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


