
 
USNESENÍ 

 

z 35. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6.4.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 6. 4. 2004 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 735/27 ost. pl. o výměře 168 m2, 
části pozemku parc. č. 735/28 orná půda o výměře 117 m2 a části pozemku parc. č. 735/29 
louka o výměře 75 m2, vše v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci paní Ing. Evě 
Živělové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1). 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 125 m2 v 
k. ú. Povel předem určenému zájemci panu Petru Vlčkovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 2). 
 
3. zveřejnění  úplatného  pronájmu pozemku  parc. č. 735/21 orná půda o výměře 450 m2  v  
k. ú. Hodolany předem určeným zájemcům manželům Mgr. Isabele a Radimu Pospíšilovým 
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3).  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 735/30 orná půda o výměře 140 m2 
a části pozemku parc. č. 735/31 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Hodolany předem 
určeným zájemcům manželům  RNDr. Martině a Jaroslavu Uhlířovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 4).  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 735/29 pastvina o výměře 80 m2, 
části parc. č. 735/30 orná půda o výměře 90 m2, části parc.č. 735/31 orná půda o výměře 
110 m2 a části parc. č. 735/32 zahrada o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hodolany  předem 
určeným zájemcům manželům Ing. Jiřímu a Dagmar Prekovým bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 5).  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 190 m2 a 
části parc. č. 1929/6 ost. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce předem 
určenému zájemci společnosti PLYNOMONT, s.r.o. dle důvodové zprávy bod I. 6). 
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7. zveřejnění úplatného pronájmu bývalé prádelny 15,30 m2, Dolní náměstí 6 předem 
určenému zájemci panu Mgr. Vladimíru Hejzlarovi dle důvodové zprávy bod I. 7). 
 
8. zveřejnění odprodeje nemovitostí objektu č.p. 83 s pozemkem parc.č. st. 496/1 zast.pl. o 
výměře 4.845 m2 a pozemku parc.č. 57 ost.pl. o výměře 1398 m2 vše v k.ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc - (Kateřinská 10) dle podmínek uvedených v důvodové zprávě bod I. 
10). 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu nemovitostí objektu č.p. 83 s pozemkem parc.č. st. 496/1 
zast.pl. o výměře 4.845 m2 a pozemku parc.č. 57 ost.pl. o výměře 1398 m2 vše v k.ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc - (Kateřinská 10) dle důvodové zprávy bod I. 10). 
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu NP Žerotínovo 8 předem určenému zájemci JUDr. Jiřímu 
Staňkovi za podmínky úhrady dlužného nájemného po předchozím nájemci ve výši 244.829,- 
Kč dle důvodové zprávy bod I. 11). 
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 380 m2 v k. ú. 
Slavonín panu Mgr. Josefu Vackovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 2).  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 156 m2 v k. ú. 
Chválkovice panu Romanu Zatloukalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3). 
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1420/4 ostatní plocha o výměře 29m2 v 
k.ú.Chválkovice panu Ing. Jiřímu Weisemu dle důvodové zprávy bod II. A) 4). 
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 506/1 orná půda o výměře 84963 m2 v 
k.ú.Unčovice Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 14). 
 
15. úplatný pronájem části pozemku    parc.  č.   202/1   ostatní     plocha   o výměře 6 m2 v 
k. ú. Bělidla, části pozemku parc. č. 1059/1 ostatní   plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Černovír, 
části pozemku parc. č. 5 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Droždín, části pozemku parc. 
č. 419/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 401/17   ostatní plocha o 
výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 432/29 ostatní   plocha o výměře 4 m2, části pozemku 
parc. č. 443/1 ostatní plocha o  výměře 4 m2 vše v k. ú. Hejčín, části pozemku parc. č. 
1929/1 ostatní    plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, části pozemku parc. č. 
46/2 ostatní plocha o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 624/19 ostatní plocha o výměře 
4 m2, části pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 
987/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 
m2 vše v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 14 m2, části 
pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Chválkovice, části 
pozemku parc. č. 70/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 72/5 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Klášterní Hradisko, části pozemku parc. č. 115/17 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 290 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. 
Lazce, části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Lošov, části 
pozemku parc. č. 150/8 ostatní plocha o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 278/1 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o 
výměře 15 m2 , části pozemku parc. č. 485/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 , části pozemku 
parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 , části pozemku parc. č. 604/2 ostatní plocha o 
výměře 6 m2 , části pozemku parc. č. 1072 ostatní plocha o výměře 15 m2 ,části pozemku 
parc. č. 896 ostatní plocha o výměře 10 m2 ,části pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha o 
výměře 10 m2 ,části pozemku parc. č. 1081 ostatní plocha o výměře 4 m2 ,části pozemku 
parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 ,části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o 
výměře 4 m2 ,části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 ,části pozemku 
parc. č. 542 ostatní plocha o výměře 4 m2 v ,části pozemku parc. č. 614/1 ostatní plocha o 
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výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 ,části pozemku 
parc. č. 240/5 ostatní plocha o výměře 4 m2 ,části pozemku parc. č. 800/4 ostatní plocha o 
výměře 4 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 600/2 ostatní plocha o výměře 6 
m2,části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 736 
ostatní plocha o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 4 m2 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, části pozemku parc. č. 217 zast. plocha o výměře 9 m2, 
části pozemku parc. č. 790 zast. plocha o výměře 10 m2 , části pozemku parc. č. 107 zast. 
plocha o výměře 15 m2 , části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 21 m2 ,části 
pozemku parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 203/1 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4 m2 , části 
pozemku parc. č. 95/25 ostatní plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 213 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 , části pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 4 m2, části 
pozemku parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Olomouc - město, části 
pozemku parc. č. 451/21 ostatní plocha o výměře 21 m2 , části pozemku parc. č. 350/19 
ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Povel, části pozemku parc. č. 405/1 ostatní plocha 
o výměře 12 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, části pozemku parc. č. 1029/28 ostatní plocha 
o výměře 14 m2 v k. ú. Řepčín, části pozemku parc. č. 1092 ostatní plocha o výměře 14 m2 
v k. ú. Samotíšky, části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Slavonín a části pozemku parc. č. 461 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Svatý Kopeček 
Inzertní agentuře PROFIT s.  r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 16). 
 
16. úplatný pronájem pozemků parc.č. 31/49 orná půda o výměře 16407m2, parc.č. 42/13 
orná půda o výměře 9487 m2 vše v k.ú. Klášterní Hradisko Střední zemědělské škole dle 
důvodové zprávy bod II. A) 17). 
 
17. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení trubek HDPE na pozemcích 
parc. č. 947 ost. pl. o výměře 310 m2 a parc. č. 199 trvalý travní porost o výměře 1 000 m2, 
vše v k. ú. Lošov ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 20).  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení televizních kabelových 
rozvodů na pozemcích parc. č. 413/1 ost. pl. o výměře 11 082 m2, parc. č. 414/2 ost. pl. o 
výměře 3 943 m2, parc. č. 624/6 ost. pl. o výměře 2 492 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti FORCOM NET, s.r.o. Olomouc za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 21).  
 
19. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na 
pozemku parc. č. st. 568 st. pl. o výměře 242 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
Kabelové televize Elektronika Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 27). 
 
20. úplatný pronájem  části pozemku parc.č. 297/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. 
Nedvězí u Olomouce společnosti STELO  OIL s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 29). 
 
21. sazbu nájemného 50,- Kč/m2/rok uživatelům společných prostor domu Foersterova 1, 15 
a 17 do doby prodeje domu dle důvodové zprávy bod II. B) 9). 
 
22. úplatný pronájem parkovacího stání č. 17 o výměře 36,90 m2 Balbínova ul. 3, 5 Jiřímu 
Královi dle důvodové zprávy bod II. B) 11).  
 
23. nájemné v NP Horní náměstí 5 ve výši 96,-  Kč/m2/rok od 1.12.2003 do 30.4.2004 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12). 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1930 ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce o 
výměře 30 m2 panu Václavu Bartoňkovi za podmínky vybudování parkovací plochy ze 
zatravňovacích  dlaždic dle důvodové zprávy bod IV. 1). 
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25. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 203/1 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. 
Bělidla společnosti HydroTechnik Olomouc, s r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
26. úplatný pronájem NP -  Balbínova č. o.  3, 5 - garážové stání č. 9 paní Jarmile 
Pospíšilové dle důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/1 orná půda o výměře 90 m2 v k. ú. 
Pavlovičky paní Kristině Matějkové dle důvodové zprávy bod IV. 6).  
 
28. záměr odprodeje  části pozemku parc. č. 24/1 orná půda o výměře 90 m2 v k. ú. 
Pavlovičky paní Kristině Matějkové dle důvodové zprávy bod IV. 6).  
 
29. uzavření nájemní smlouvy na plynárenské a plynové  zařízení  stavby „RS VTL/STL-
3000, el. přípojka, uzemnění, příjezdová komunikace a s příslušenstvím“,  mezi statutárním 
městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou a.s. Ostrava, dle důvodové zprávy bod 
IV. 7). 
 
30. smlouvu o zajištění realizace vyvolané investice stavby „ČD DDC, Modernizace 
traťového úseku Přerov- Olomouc“ - přeložka komunikace, mezi statutárním městem 
Olomouc  a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, dle důvodové 
zprávy bod IV. 8). 
 
31. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Obchodně 
společenské centrum Vsisko - PS 101 SSZ křižovatek ul. Přerovská, Hamerská, Přemysla 
Oráče a Přerovská, Brunclíkova v Olomouci - 1. etapa“,  mezi statutárním městem Olomouc 
a Centrum Olympia Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 9). 
 
32. dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřené mezi společností 
DELTA INVEST, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dne 29.11.2003, dle důvodové zprávy 
bod IV. 10). 
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 1140 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Vojtěchu Piňosovi dle dodatku důvodové zprávy bod 
II. A) 31). 
 
34. úplatný pronájem pozemků parc.č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2, parc.č. 
105/50 ostatní plocha o výměře 1 684 m2 a části pozemků parc.č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 2 617 m2 a parc.č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, společnosti HBH BORNEO OLOMOUC, spol. s r.o. dle dodatku 
důvodové zprávybod  II. A) 32). 
 
35. znění nájemní smlouvy na úplatný pronájem pozemků parc.č. 104/1 ostatní plocha o 
výměře 5 833 m2, parc.č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 684 m2 a části pozemků parc.č. 
125/6 ostatní plocha o výměře 2 617 m2 a parc.č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, 
vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod II. A) 32). 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Květoslavy Sedláčkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o 
výměře 200 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 1). 
 
2. společnosti M O.Traiding spol. s.r.o. o úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 124/8 
zahrada o výměře 128 m2, parc. č. 109/6 zahrada o výměře  17 m2 v k.ú. Olomouc-město 
dle důvodové zprávy bod II. A) 5). 
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3. pana Ing. Silvestra Gyertyáka o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 624/18 ostatní 
plocha o výměře 12    m2 v k.ú.Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 6). 
 
4. pana Pavla Šrotta  o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 95/2 ostatní plocha o výměře 
10m2 v k.ú.Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 13). 
 
5. pana  Romana Koutka o úplatný pronájem  části pozemku parc.č. 506/1 orná půda  o 
výměře 84963 m2 v k.ú.Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 14). 
 
6. pana Josefa Švestky o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 559/3 ostatní plocha o 
výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 15). 
 
7. pana Miroslava Tichého o úplatný pronájem pozemků parc.č. 31/49 orná půda o výměře 
16407 m2, parc.č. 42/13 orná půda o výměře 9487 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko dle 
důvodové zprávy bod II. A) 17). 
 
8. společnosti Ingstav Ostrava, a.s. o  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 89/11 ost. pl. 
o výměře 180 m2 v k.ú. Nová  Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 19).     
 
9. paní Táňi Skřivánkové, pana Vladimíra Vodrážky, pana Ing. Jozefa Macka a manželů 
Jaroslava a Heleny Janečkových o úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 594 zahrada o 
výměře 800 m2, případně celého pozemku parc. č. 594 zahrada o výměře 2 745 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 23). 
 
10. společnosti MONSTA Brno, spol. s r.o. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 862 
zahrada o výměře 2111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1291 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 24). 
 
11. pana Radomila Pěnkavy o úplatný pronájem objektu bývalé hasičské zbrojnice s 
pozemkem parc. č. 235 zast. pl. o výměře 120 m2 v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy 
bod II. A) 25). 
 
12. společnosti K-STAV Olomouc spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
831/1 orná půda o výměře 1000 m2  a úplatný pronájem části  parc. č. 831/1 orná půda o 
výměře 2 992 m2, vše v  k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 26). 
 
13. společnosti HANYCH-REAL spol. s r. o. o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 954/1 ost. pl. o výměře 2366 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch  společnosti HANYCH-REAL spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 28). 
 
14. manželů Miroslava a Věry Hrabalových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 153 
zast. pl., zbořeniště v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 30) . 
 
15. Dany Dobré o pronájem bývalé prádelny v domě Černá cesta č. 33 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 6). 
 
16. manželů Josefa a Heleny Endlových o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 75/135 
ost. pl. o výměře 91 m2 v k.ú. Olomouc - město  dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
17. manželů Vladimíra a Evy Horákových o revokaci usnesení RMO ze dne 27. 1. 2004, čís. 
spis. seznamu 2, bod III. 2) ve věci doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti 
manželů Vladimíra a Evy Horákových o odprodej pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o 
výměře 4 376 m2 v k.ú. Grygov dle důvodové zprávy bod III. 4).  
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18. pana Roberta Dvořáka o úplatný pronájem 12 m2 na  parc. č. 436 zast. plocha v k.ú. 
Olomouc - město (pasáž domu Horní náměstí 18) za účelem provozování letní  zahrádky dle 
důvodové zprávy bod I. 8). 
 
19. organizace Kulturní asociace Nová Akropolis o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 
590/3 ostatní plocha o výměře 1m2 v k.ú.Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 8). 
 
20. organizace Kulturní asociace- Nová Akropolis o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 
451/30 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 9). 
 
21. rganizace Kulturní asociace- Nová Akropolis o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
5/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. 
A) 10). 
 
22. organizace Kulturní asociace- Nová Akropolis o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 
559/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 559/4 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 
II. A) 11). 
 
23. organizace Kulturní asociace- Nová Akropolis o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
415/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 12). 
 
24. pana Dalibora Skopala o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1181 ostatní plocha o 
reklamní ploše 55 m2 v k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod II. A) 18).  
 
3. souhlasí 
1. s umístěním reklamního panelu na části pozemku parc. č. 1178/1 ost. pl. o výměře 1 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti euroAWK, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
22). 
 
2. se slevou z nájmu ve výši 50% ze základního nájemného za období září a říjen 2003 v NP 
Dolní náměstí 38 dle důvodové zprávy bod II. B) 1).  
 
3. s podnájmem pro Pavlínu Gronskou v nebytovém prostoru Horní náměstí 20 za podmínek 
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 3.3.2004 za podmínky dodržení stávajícího účelu 
nájmu dle důvodové zprávy bod II. B) 3). 
 
4. s odpočtem  vložených  investic  do  stavebních  úprav  v NP  Dolní  náměstí  39  ve  výši  
83 000,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 5). 
 
5. s umístěním 2 výherních automatů v NP Polská  57 dle důvodové zprávy bod II. B) 7). 
 
6. se stavebními úpravami nákladem nájemce maximálně do výše 13.500,- Kč v atelieru NP 
Na Vozovce 38 dle důvodové zprávy nod II. B) 8). 
 
7. se snížením nájemného o 50 % v NP Kosinova 2 od 1. 4. 2004 dle důvodové zprávy bod 
II. B) 10). 
 
8. s prodloužením termínů pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 1.1.2006 
a žádosti o stavební povolení do 1.1.2007 dle důvodové zprávy bod III. 3). 
 
9. s pokračováním jednání o odkupu  regulační stanice Chválkovice mezi statutárním 
městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou a.s. Ostrava, počátkem roku 2005, dle 
důvodové zprávy bod IV. 7). 
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4. nesouhlasí 
1. s prodloužením doby nájmu do 1. 1. 2012 v NP Dolní náměstí 38 dle důvodové zprávy bod 
II. B) 2). 
 
2. s prodloužením doby nájmu do 31.12.2030 v NP Horní náměstí 23 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 4). 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 15.7. 2003 číslo spis. seznamu 2,bod II A 12) ve věci nevyhovění 
žádosti společnosti HydroTechnik Olomouc, s r.o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
203/1 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod IV. 2). 
 
2. usnesení RMO ze dne 14.10.2003, čís. spis. seznamu 2 bod II. B) 8.) ve věci schválení 
úplatného pronájmu  NP -  Balbínova č. o.  3, 5 – garážové stání č. 7 paní Jarmile 
Pospíšilové dle důvodové zprávy bod IV. 5). 
 
3. usnesení RMO ze dne 9. 3. 2004, čís. spis. seznamu 31, bod II. A) 28) ve věci nevyhovění 
žádosti 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 IV. 6).  
 
4. usnesení RMO ze dne 23. 3. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod II. 1) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti paní Kristiny Matějkové o odprodej  části pozemku 
parc. č. 24/1 orná půda o výměře 90 m2 v k. ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod IV. 6). 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 304 ost. pl o výměře 309 m2 v k. ú. Olomouc - město 
z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 4). 
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 755/48 orná půda o výměře 2374 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ŽS Brno, a.s. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5). 
 
3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o výměře 82 m2 v k.ú.  Slavonín 
paní Heleně Vlachové dle důvodové zprávy bod III. 6).  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti PLYNOMONT, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. 
o výměře 190 m2 a části parc. č. 1929/6 ost. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 6). 
 
2. žádosti paní Táňi Skřivánkové, pana Vladimíra Vodrážky, pana Ing. Jozefa Macka a 
manželů Jaroslava a Heleny Janečkových o odprodej částí pozemku parc. č. 594 zahrada o 
výměře 800 m2, případně celého pozemku parc. č. 594 zahrada o výměře 2 745 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 23). 
 
3. žádosti společnosti MONSTA Brno, spol. s r.o. o odprodej pozemků parc. č. 862 zahrada 
o výměře 2111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce 
dle důvodové zprávy bod II. A) 24). 
 
4. žádosti pana Radomila Pěnkavy o odprodej objektu bývalé hasičské zbrojnice s 
pozemkem parc. č. 235 zast. pl. o výměře 120 m2 v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy 
bod II. A) 25). 
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5. žádosti společnosti K-STAV Olomouc spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 831/1 
orná půda o výměře 1000 m2, v  k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 
A) 26). 
 
6. žádosti manželů Josefa a Heleny Endlových o odprodej části  pozemku parc. č. 75/135 
ost. pl. o výměře 91 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 1). 
 
7. žádosti manželů Jindřicha a Ivany Markových o odprodej pozemku parc. č. 647 louka o 
výměře 46 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 2). 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23.9.2003 a schválit  prodej NP jednotky č. 215/1 v domě 
Žerotínovo nám. 8 oprávněnému nájemci JUDr. Jiřímu Staňkovi dle důvodové zprávy bod I. 
11). 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zveřejnit odprodej nemovitostí objektu č.p. 83 s pozemkem parc.č. 
st. 496/1 zast.pl. o výměře 4.845 m2 a pozemku parc.č. 57 ost.pl. o výměře 1398 m2 vše v 
k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Kateřinská 10) dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě bod I. 11) v Radničních listech a v Hospodářských novinách 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene  dle 
důvodové zprávy body 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
3. revokuje 
část svého usnesení č. 3 ze dne 18.11.2003 ve věci uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě a 
po dokončení stavby reálné smlouvy na  zřízení bezúplatného věcného břemene 
obsahujícího právo : 
- uložení svorkové skříně pro el. kabel v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém 
plánu, zhotoveném po dokončení stavby  
- vstupu pověřených osob  a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby ve 
prospěch Statutárního města Olomouce  na  pozemku  p.č. 37 o výměře 150 m2 – zahrada , 
vedená na LV č. 18  k.ú. Chomoutov, obec Olomouc,  ve vlastnictví Ing. Stanislavy 
Kaděrkové 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvu a po realizaci akce reálnou kupní smlouvu na část  
pozemku  p. č. 37 o výměře do 30 m2 - zahrada, vedeného na LV č. 18  k.ú. Chomoutov, 
obec Olomouc,  ve vlastnictví Ing. Stanislavy Kaděrkové za cenu dle znaleckého posudku 
420,- Kč/m2 dle bodu č. 1 důvodové zprávy  
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5. ukládá 
předložit  bod č. 1 důvodové  zprávy  na nejbližším zasedání  ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti - Smlouva o postoupení p ohledávek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s usnesením ZMO ze dne 16.3.2004 upravené znění smlouvy o postoupení 
pohledávek od společnosti SMART Financial s.r.o.dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat upravený text smlouvy o postoupení pohledávek 
T: 20.4.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 7, s Pávkem Miloslavem dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)   
2. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 77, se Štorkovou Gabrielou dle  
důvodové zprávy bod 1 b )   
3. Foerstrova l, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, se Zappem Zdeňkem dle důvodové zprávy 
bod 1 c) 
4. Černá cesta 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5, s Tomanem Janem dle důvodové zprávy 
bod 2)  
5. Trnkova 41, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 14, se Schmidtem Dušanem dle důvodové zprávy 
bod 3) 
6. Vojanova 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 20, s Novotným Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 4 a) 
7. Za Vodojemem 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21, s Dvořákovou Lenkou dle důvodové 
zprávy bod 4 b) 
8. Sienkiewieczova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, se Sokolovou Boženou a Ludvíkem dle 
důvodové zprávy bod 5 )   
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9. Foersterova 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 29, s Kytlicou Miloslavem dle důvodové 
zprávy bod 6) 
10. Dukelská 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 14, s Brázdou Pavlem dle důvodové zprávy 
bod 7) 
 
3. souhlasí 
1. s rozšířením nájemních smluv u vojenských bytů: 
na byt Foerstrova 1, Olomouc, Šilberský Zdeněk o manželku Šilberskou Zdeňku 
na byt Foerstrova 1, Olomouc, Král Jaroslav o manželku Královou Věru 
na byt Foerstrova 1, Olomouc, Řezníček Oldřich o manželku Řezníčkovou Miladu 
dle důvodové zprávy bod 8 a,b,c) 
 
2. s poskytnutím bytu mimo pořadí: 
pro Marcelu Kosíkovou, Helsinská 6, Olomouc dle důvodové zprávy bod 9a) 
pro Postupkovou Zdenku, Zikova 15, Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod 9b) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Valentík Roman, Hana, Slovenská 4, Olomouc,  
Kotráš Jaroslav, Hana, Denisova 4, Olomouc 
Večeř Jakub, Balbínova 7, Olomouc 
Vrbová Petra, Stanislav, Wanklova 4, Olomouc 
Okr.ředitelství policie ČR, U Letiště 4, Olomouc 
Lačný Petr, U Letiště 2, Olomouc 
Trilč Patrik, U Letiště 2,Olomouc 
Schneider Karel, Běla, U Letiště 4, Olomouc 
Kobliha Ladislav, Eva, Stiborova 22, Olomouc 
Nyklová Jitka, Foersterova 17, Olomouc 
Strejček Rostislav, Stiborova 10, Olomouc 
Koleňáková Irena, Jan, Foersterova 17, Olomouc 
Kellerová Ivana, U Letiště 2, Olomouc 
Šafář Ivan, Blanka, Černá cesta 15, Olomouc 
Rajčanová Alena, Černá cesta 33, Olomouc 
Mičolová Gabriela, Černá cesta 33, Olomouc 
Staroštíková Martina, Karel, Černá cesta 47, Olomouc 
Lešikar Jiří, Lazecká 71, Olomouc 
Bajcarová Hana, Ladislav, Na Letné 57, Olomouc 
Krejčiříková Pavla, Na Letné 59, Olomouc 
Paráková Ivana, Řezáčova 4, Olomouc 
Sporysz Zdeněk, Dukelská 9, Olomouc 
Hubáčková Bohumila, Za vodojemem 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Hauerová Alena, U Letiště 2, Olomouc 
Pacholíková Hana, Pavel, U Letiště 2, Olomouc 
Hegerová Alena, I.P.Pavlova 42, Olomouc 
Commodity Trading s.r.o.,Vojanova 26, Olomouc - NS prodloužit do 31.12.2004 
dle důvodové zprávy bod 10 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Janků Miloslav, P. Přichystala 70, Olomouc 
 
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
     a) nájemní smlouva, která bude prodloužena na 2 roky: 
Jiří a Martina Josefčukovi, Rožňavská 2, Olomouc 
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     b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok: 
Zdenka Vymazalová,Řezáčova 20, Olomouc 
Zdenka Hynštová, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11a, b)   
 
5. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Jindřich Konštacký a Jaroslava, I.P.Pavlova 40, Olomouc, vel. 2+1, č.b. 19 
Zdenka Čubáková, I.P.Pavlova 40, Olomouc, vel. 3+1, č.b. 21 
Alena Ovčačíková,PhDr., Černá cesta 29, Olomouc, vel. 2+1 
Alžběta Tomanová, Charkovská 7, Olomouc, vel. 1+1 
Martin Navrátil, I.P.Pavlova 36, Olomouc, vel. 1+1  
Iveta Benešová,Ing., Praskova 11, Olomouc, vel.2+1 
Ivana Strnadová, RNDr., Blanická 17, Olomouc, vel. 1+1 
dle důvodové zprávy upraveného bodu 12)                                                         
 
6. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Miroslav Dvořák, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  13)   
 
7. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Lazecká 63, Olomouc, Gabriela Janečková o sestru Ladu Janečkovou 
na byt Skupova 3, Olomouc  Ladislav a Eliška Jakobovi o dceru Janu Jakobovou 
na byt Foerstrova 17, Olomouc  Anežka Mucková o syna Radka Mucka 
na byt Lazecká 71, Olomouc  Libuše Smolková o syna Pavla Smolku 
na byt Foerstrova 17, Olomouc Antonín a Marie Dostálovi o dceru Martinu Dostálovou  
na byt Foerstrova 17, Olomouc Charlotta Staňková o vnučku Martinu Hynkovou 
na byt Foerstrova 1, Olomouc Radomír Satora o manželku Renátu Satorovou 
dle důvodové zprávy bod 14, 1-7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v DPS Fischerova 4, s paní Františkou 
Suchánkovou, trvale bytem Denisova 21, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy  na byt č. 40 v DPS Peškova 1, s paní Ludmilou Slimáčkovou a 
Jarmilou Zatloukalovou, bytem třída Svornosti 32, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 697 zast. pl. o výměře 49 m2 v k. ú. Lazce  
předem určenému zájemci, a to vlastníku transformační stanice, Severomoravská 
energetika, a. s., Ostrava dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1055 zast. pl. o výměře 204 m2 v k. ú. Hodolany 
předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Lermontova 1 dle důvodové zprávy 
bod 2 str. 1 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. st. 904 zast. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. 
Hodolany  s novým vlastníkem domu Březinova 4 paní Kateřinou Gazdagovou dle důvodové 
zprávy bod 3 str. 1, 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 72/10 zahrada o výměře 312 m2 v k. ú. Neředín 
předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Neředínská 10 dle důvodové zprávy 
bod 4 str. 2, 3 
 
5. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemků předem určeným zájemcům,a to parc. č. 72/1 zahrada o 
výměře 239 m2 manželům Ing. Radovanu a Haně Prokešovým, parc. č. 72/7 zahrada o 
výměře 243 m2 Zdeňce Červené, parc. č. 72/8 zahrada o výměře 234 m2 Ing. Aleši 
Smékalovi, parc. č. 72/9 zahrada o výměře 236 m2 Magdě Škůrkové, vše v k. ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod 4 str. 2, 3 
 
6. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č.  374/2 zahrada o výměře 244 m2 v k. ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci, a to manželům Vojtěchu a Jarmile Papouškovým dle důvodové 
zprávy bod 5 str. 3 
 
7. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání nemovitosti objektu bydlení Foerstrova 1, č. p. 970 na pozemku parc. č. st. 
1246 v k. ú. Nová Ulice;  Foerstrova 15, č. p. 962 na pozemku parc. č. st. 1147 v k. ú. Nová 
ulice;  Foerstrova 17, č. p. 961 na pozemku parc. č. st. 1148 v k. ú. Nová Ulice;  Foerstrova 
30, 32, 34, č. p. 1051, 1052, 1053 na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2 a 1083/3 v k. ú. 
Nová Ulice, Foerstrova 33, č. p. 918 na pozemku parc. č. st. 1062 v k. ú. Nová Ulice,  Na 
Vozovce 46, 48, 50, č. p. 869, 870, 871 na pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3 v k. 
ú. Nová Ulice,  Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, č. p. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 
na pozemku parc. č. st. 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556 vše v  k. ú. Povel za účelem 
zřízení, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje  a expanzního zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody 
a elektrické energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve 
prospěch OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod 6 str. 3, 4 
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8. nevyhovuje 
žádosti Mgr. Vlastimily Smýkalové o přidělení půdního prostoru v domě Masarykova 19, 21 
dle důvodové zprávy bod 7 str. 4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003  a schválit nové kupní ceny domu Kosinova 2 s 
pozemkem parc. č. st. 732 zast. pl. o výměře 676 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy bod 8 str. 5 
 
10. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy dle důvodové zprávy bod 8 str. 5 
 
11. schvaluje 
zveřejnění odprodeje garáže s pozemkem parc. č. st. 732/6 o výměře 13,00 m2 v k. ú. 
Olomouc-město předem určenému zájemci, a to manželům Vlastimilu a  Romaně 
Bzonkovým dle důvodové zprávy bod 9 str. 5, 6 
 
12. schvaluje 
zveřejnění odprodeje garáže s pozemkem parc. č. st. 732/5 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. 
Olomouc-město předem určenému zájemci, a to manželům Janu  a Heleně Chamraďovým 
dle důvodové zprávy bod 9 str. 5, 6 
 
13. schvaluje 
zveřejnění odprodeje garáže s pozemkem parc. č. st. 732/4 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. 
Olomouc-město předem určenému zájemci, a to manželům Františku a Ludmile 
Laštůvkovým dle důvodové zprávy bod 9 str. 5, 6 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit se záměrem prodeje společných částí domu k vybudování půdní vestavby dle 
důvodové zprávy bod 10 str. 7 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP v domě Kaštanova 27, M. Horákové 19, 21, 23 se spoluvlastnickým podílem 
3000/851759 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 97 209,- Kč spoluvlastníkům domu 
Kaštanova 27, M. Horákové 19, 21, 23 dle důvodové zprávy bod 11 str. 7 
 
16. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 12 str. 7, 8 
 
17. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 13 str. 8 
 
18. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 14 str. 8 
 
19. schvaluje 
možnost proinvestování II. části kupní ceny za bytové jednotky před podpisem kupní 
smlouvy dle důvodové zprávy bod 15 str. 9 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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8 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Čerpání úv ěru r. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
čerpání úvěru v roce 2004 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
10 Soupis nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zpracovat a předložit RMO krátkodobý výhled čerpání rozpočtu na rok 2004 
T: 20.4.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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11 Hřišt ě ZŠ Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
12 ZŠ Nedvědova - bazén, st řecha 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle upraveného bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic převést rozpočtovou změnou finanční prostředky z akce „ZŠ Nedvědova - 
rekonstrukce bazénu na akci ZŠ Nedvědova - rekonstrukce střechy“ 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit návrh na zařazení investiční akce dle důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
13 Plavecký stadion - rekonstrukce st řechy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat návrh dodatku ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí majetkoprávního odboru 
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4. pověřuje 
primátora města Ing. Martina Tesaříka k podpisu smlouvy dle bodu 3 usnesení 
T: 20.4.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
14 Předzahrádky MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem projednání restauračních předzahrádek v MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit aktuální informaci o dalším postupu projednání důvodové zprávy 
T: říjen 2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Pečovatelská služba – jízdné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozšíření okruhu osob v bezplatné přepravě Tarifu IDSOK na území zóny 71 o okrskové 
sestry a pečovatelky Pečovatelské služby Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
začlenit okrskové sestry a pečovatelky Pečovatelské služby Olomouc do Tarifu IDSOK na 
území zóny 71 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
seznámit dopravce se změnou Tarifu IDSOK na území zóny 71 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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16 Předzahrádky + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatelku pí Simonu Leblovou, Olomouc, na dobu 
od 24.5. do 10.10. v letech 2004-2008 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bufet NA RUŽKU v ulici tř. 
17. listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatelku pí Eleonoru Paverovou, Olomouc, 
na dobu od 19.4. do 8.10.2004 dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení QUEEN v ul. I.P.Pavlova 
č. 63A, Olomouce, v rozsahu 48 m2 pro žadatele p. Patrika Kuziela, Otrokovice, na dobu od 
1.5. do 15.9. 2004 dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZENIT v ulici Dr. Nedvěda 
č. 2, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele p. Patrika Romsyho, Olomouc, na dobu od 
15.4. do 30.9. v letech 2004-2008 dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace LEGUÁN v 
ulici tř. Svornosti č. 15, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Marka Albrechta, 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. v letech 2004-2005 dle důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace Mc 
DONALD´S na Horním náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f. BRULÍK, spol. 
s r.o., U Stadionu 12, 772 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2004  
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN v 
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, Olomouc, 
na dobu od 15.4. do 30.9. 2004 dle důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
RASPUTIN v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. Stanislava 
Faistavera, Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2004 dle důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na Dolním 
náměstí 14, Olomouc, v rozsahu 325 m2 pro žadatele p. Stanislava Klona, Olomouc, na 
dobu od 1.5. do 30.9. 2004 dle důvodové zprávy 
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11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici Švédská 
3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele p. Zbyňka Ryšánka, Olomouc, na dobu od 20.4. 
do 10.10. v letech 2004-2008 dle důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
umístění  předzahrádky  pro  sezónní  provoz   restauračního   zařízení   Restaurace  
U BAVORÁKA v ulici Uhelná č. 17, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatelku pí Pavlu 
Kubovou, Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2004 dle důvodové zprávy 
 
13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATORIE v ul. tř. 
Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 85,8 m2 pro žadatele p. Jiřího Doležílka, Olomouc, na 
dobu od 19.4. do 30.9.2004 dle důvodové zprávy 
 
14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici Riegrova 6, 
Olomouc, v rozsahu 63,9 m2 pro žadatele p. Petra Doležela, Olomouc, na dobu od 15.4. do 
14.10.2004 dle důvodové zprávy 
 
15. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE HANÁ na 
Dolním náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 23,9 m2 pro žadatele p. Stanislava Holínku, 
Samotíšky, na dobu od 9.4. do 31.12. 2004 dle důvodové zprávy 
 
16. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace SAM v ul. 
Ztracená 1-3, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, spol. s r.o., 
Michalská 2, 771 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. v letech 2004-2009 
 
17. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Café Mahler na Horním 
náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 144 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, spol. s r.o., 
Michalská 2, 771 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. 2004  
 
18. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U KEJKLÍŘE v ulici 
Ztracená 2, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele Pavlík GROUP, spol. s r.o., Michalská 
2, 772 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. v letech 2004-2009  
 
19. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna BOHÉMA v ulici 
tř. Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele p. Jiřího Mosera, Olomouc, na 
dobu od 26.4. do 19.9. v letech 2004-2008 dle důvodové zprávy 
 
20. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ PIPE CAFE v ulici 
Zámečnická, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku p. Jindřišku Prikrtovou, Olomouc, na 
dobu od 1.5. do 30.9. 2004 dle důvodové zprávy 
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21. schvaluje 
umístění  předzahrádky  pro  sezónní  provoz restauračního zařízení IL CASTELLO v ulici 
28. října 3, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele p. Milana Šišmu, Olomouc, na dobu od 
15.4. do 31.10.2004 dle důvodové zprávy 
 
22. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria TAVERNA v ulici 
Pavelčákova 10, Olomouc, v rozsahu 14 m2 (pouze na chodníku) pro žadatelku pí Květu 
Šišmovou,  Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10.2004 dle důvodové zprávy 
 
23. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace 
CASABLANCA na Dolním náměstí  12, Olomouc, v rozsahu 88 m2 pro žadatele f. GUINEA, 
spol. s r.o., Za Strašnickou vozovnou 4, 110 00  Praha 10, na dobu od 15.4. do 15.9. 2004  
 
24. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIVADELNÍ KAVÁRNA v 
ulici Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele p. Manfréda Kunce, Velká 
Bystříce, na dobu od 1.5. do 15.10.2004 dle důvodové zprávy 
 
25. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DRÁPAL v ulici třída 
Svobody, Olomouc, v rozsahu 45 m2 pro žadatele p. Františka Lorence, Olomouc, na dobu 
od 1.5. do 30.9.2004 dle dodatku důvodové zprávy s tím, že žadatel vlastní realizaci 
předzahrádky projedná s OŽP 
 
26. souhlasí 
s provozní dobou uvedených předzahrádek do 22.00 hodin 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Školní jídelny - zm ěna zařazení do sít ě škol, p ředškolních 

zařízení a školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou koncepci rekonstrukcí školních jídelen dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu zařazení Základní školy Olomouc, Holečkova 10, Mateřské školy Olomouc, Dělnická 
17 B, Mateřské školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 38, Základní školy Olomouc, 
Nedvědova 17, Mateřské školy Olomouc, kpt. Nálepky 10 a Základní školy Olomouc - Holice, 
Náves Svobody 41 do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení k 31.7.2004 
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4. ukládá 
předložit žádost o změnu zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
dle důvodové zprávy Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
odboru školství realizovat úpravy školních jídelen při mateřských školách na výdejny dle 
důvodové zprávy 
T: 17.8.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. ukládá 
odboru investic realizovat úpravu školní jídelny při Základní škole Olomouc - Holice na 
výdejnu dle důvodové zprávy 
T: 17.8. 2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
předložit podklady majetkoprávnímu odboru k pronájmu prostor školní jídelny při MŠ 
Holečkova 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Finanční vypo řádání roku 2003 škol – p říspěvkových 

organizací a odpisové plány  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání a odpisové plány škol - příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
ředitelům škol - příspěvkových organizací provést finanční vypořádání dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
T: 4.5.2004 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
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5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenou rozpočtovou změnou 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Koncepce rozvoje kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr zpracování Koncepce rozvoje kultury statutárního města Olomouc dle předložené 
upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy s vybraným zpracovatelem koncepce rozvoje kultury včetně 
návrhu složení pracovní skupiny 
T: 4.5.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Program rozvoje cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu 
 
3. ukládá 
manažerovi CR realizovat Program rozvoje cestovního ruchu 
T: průběžně 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit  RMO návrh zadání soutěže o zpracování design manuálu destinace Olomouc   
T: 18.5.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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5. ukládá 
předložit 1 x ročně zprávu o plnění programu 
T: ročně  
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
22 Zahrani ční služební cesty  
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 Zahrani ční služební cesta do Subotice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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24 Výroční zprávy p říspěvkových organizací r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž 
statutární město Olomouc plní funkci zřizovatele 
 
2. schvaluje 
výši mimořádných odměn za rok 2003 tak, jak jsou uvedené v příloze č. 1 upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2005 výroční zprávy o činnosti organizací za 
rok 2004 
T: duben 2005 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zpracovat výroční zprávu o činnosti řízené organizace v průběhu března roku 2005 dle 
pokynu ekonomického odboru 
T: březen 2005 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
25 Výroční zpráva - výtvarná sout ěž 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším postupem dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
26 Zpráva ze služební cesty v Luzernu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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27 SSP-dodatek smlouvy o záp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
28 Organiza ční záležitosti - stanovení ob řadního dne  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. bere na v ědomí 
opatření tajemníka o stanovení obřadního dne pro uzavření manželství konané mimo 
určenou místnost. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
29 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí finančních příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: 20.4.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
předložit ZMO ke schválení příspěvky nad 50 tis. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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30 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
31 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny a bezplatné parkovací karty dle upravené 
důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
32 Žádost o p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Odvod výt ěžku VHP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel dle závěru 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
upravená Obecná pravidla k podávání a vyřizování žádostí provozovatelů VHP o poskytnutí 
části odvodu výtěžku z provozu VHP na konkrétní veřejně prospěšný účel 
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4. ukládá 
předložit na zasedání Zastupitelstva města Olomouce návrh na poskytnutí finančního 
příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel dle závěru důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
34 Různé - návrh odpov ědi na petici  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět na petici dle důvodové zprávy 
T: 20.4.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


