
USNESENÍ 
 

z 36. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20.4.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v č. kontroly úkol ů se čtvrtletním pln ěním) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO: 
- k termínu 20.4.2004 dle upravené části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené části A) a části B) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
usnesení RMO ze dne 6.4.2004, bod 13, část 4, týkající se Plaveckého stadionu - 
rekonstrukce střechy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění výpůjčky NP - studiová scéna, hlediště pro 110 diváků o výměře 138 m2, foyer 
o výměře 85 m2, kuřárna o výměře 21 m2, prostor před pokladnou-vstup pro diváky o 
výměře 23m, pokladna o výměře 5,50 m2, zvukařská a osvětlovací kabina o výměře 6 m2, 
WC muži (pro návštěvníky) o výměře 13,50 m2, WC ženy (pro návštěvníky) o výměře 8,50 
m2, WC pro T.P. o výměře 2,30 m2, místnost vzduchotechniky o výměře 38 m2, šatna pro 
diváky o výměře 8,50 m2, šatna pro herce (za scénou) o výměře 15,50 m2, šatna pro herce - 
2. NP o výměře 24 m2, místnost na rekvizity o výměře 3,50 m2, WC personál - ženy o 
výměře 2,20 m2, WC personál - muži o výměře 4,50 m2, kancelář o výměře 12,50 m2, 
chodba před kanceláří o výměře 15 m2, zkušebna o výměře 20 m2, vše v budově 
Hodolanského divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti TRAMTÁRIE, s.r.o. dle upravené 
důvodové zprávy bod I.  
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 412/1 o výměře 68,60 m2 a části pozemku parc. 
č. 412/2 o výměře 114,31 m2, oba v k.ú. Nová Ulice paní  Heleně Horecké dle důvodové 
zprávy bod II. 3)  
 
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodu a plynovodu 
na pozemcích parc. č. 312/4 ost. pl. o výměře 22 706 m2, parc. č. 315/4 orná půda o výměře 
1 417 m2, parc. č. 317 ost. pl. o výměře 1880 m2,  parc. č. 318 ost. pl. o výměře 741 m2, 
parc. č. 312/10 ost. pl. o výměře 142 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví 
společnosti Kappa Packaging Olomouc s. r. o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. 4)  
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4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizačního sběrače 
„H“ na pozemku parc. č. 309 zahrada o výměře 1 906 m2 v k.ú. Holice u Olomouce ve 
vlastnictví společnosti Kappa Packaging Olomouc s. r. o. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ing. Radoslava Chytrého - ARES o úplatný pronájem částí pozemků parc. č.  124/6  
ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  75/135 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č.  125/6 
ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  125/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  79/4 
ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č.  624/2 ostatní plocha o 
výměře 3 m2, parc. č.  624/17 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú.  Hodolany, parc. č.  
368/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, v k.ú. Nové Sady, parc. č.  549/3 ostatní plocha o 
výměře 3 m2, parc. č.  590/4 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  705/1 ostatní plocha  o 
výměře 3 m2, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. 2)   
 
2. pana Ing. Radoslava Chytrého - ARES o úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 449/41 
ostatní plocha o výměře 3m2 v k.ú. Nová Ulice, parc.č. 79/30 ostatní plocha o výměře 3 m2, 
parc.č. 95/2 ostatní plocha o výměře 3m2,  parc.č. 79/28 ostatní plocha o výměře 3 m2, 
parc.č. 124/10 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú.Olomouc-město, parc.č.  861/1 
ostatní plocha, o výměře 6 m2 parc.č. 624/25 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc.č. 938/1 
ostatní plocha o výměře 3m2 vše v k.ú.Hodolany,  parc.č. 125/2 o výměře 3 m2 v 
k.ú.Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. 2)   
 
3. pana Petra Pazoura o úplatný pronájem pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 800 
m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 6)   
 
4. společnosti FILIA spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
5. reklamní agentury A.R.T. 247 s. r. o. o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 124/4 
ostatní plocha o výměře 5 m2  v k. ú. Olomouc - město  dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
3. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 6. 4. 2004 čís.  spis. seznamu 2, bod II. A) 16  ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu 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 
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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 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.   
a schvaluje  nájemné ve výši 1 000,-Kč/plakátovací plocha/rok dle důvodové zprávy bod III. 
2)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Petra Pazoura o odprodej pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 800 
m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 6)  
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předat vymáhání pohledávky ve výši 800.000,-Kč s příslušenstvím 
soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu Opletalovi dle důvodové zprávy bod III. 1)  
T: 18.5.2004 
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  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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4 MFO - nákup hoboje  
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 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Vojanova 4, Olomouc, velikosti 1+5, kat. I., č. b. 12, s Ing. Kirjunčevem Petrem dle 
důvodové zprávy, bod 1)   
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřené na dobu určitou: 
     a)  na 2 roky s nájemci:  
Vavrek Barnabáš, Ludmila, Zikova 17, Olomouc 
Foukalová Vlasta, Jaroslav, Skupova 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Gončárová Jiřina, Dr. Nešpora 15, Olomouc 
Asadi Milan, Fauzia, I.P.Pavlova 63, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2b)  
     c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Gazdík Jan, Balážová Anastázie, Černá cesta 17, Olomouc 
Hauerová Lidia a Adolf, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
Portyš Karel, P. Přichystala 70, Olomouc - za podmínek dle upravené důvodové zprávy  
bod 3) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy po předchozí výměně bytu: 
Vladimír Dolinek, Zikova 11, Olomouc 
Zdeněk a Anna Matuškovi, Černá cesta 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)    
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Vojanova 8,  Olomouc, Marie Smičková o syna  Vladimíra Smičku 
na byt Skupova 9, Olomouc Ludmila Dvořáčková o syna Vladimíra Látala   
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 41 v DPS Přichystalova 68, s paní Erikou Rosovou, 
trvale bytem Na Vozovce 4, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v DPS Přichystalova 66, s paní Alžbětou 
Navrátilovou, trvale bytem I.P.Pavlova 32, Olomouc 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v DPS Příčná 2, s paní Jarmilou Švrdlíkovou, trvale 
bytem Želivského 12, Olomouc 
 
d) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15  v DPS Holečkova 9, s panem Bohumilem 
Vítovským, trvale bytem Šantova 4, Olomouc 
 
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v DPS Fischerova 4, s paní Editou Loutockou, 
trvale bytem Wolkerova 42, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
žádost o vrácení II. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 
 
3. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za opravy ve společných částech domů za bytové jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 4 str. 2, 3 
 
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 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2004 - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2004 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2004 - část B včetně příspěvku nad 50 tis. Kč 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
10 Krátkodobý výhled čerpání rozpo čtu r. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
11 Revokace usnesení ze sch ůze RMO ze dne 19.8.2003 -  

Uvolňování finan čních prost ředků z rozpo čtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19.8.2003, bod IV/A/4 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit uvolňování finančních prostředků z rozpočtu města nejpozději do jednoho měsíce od 
projednání výsledků dotačního řízení dle důvodové zprávy  
T: trvale 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Návrh na vy řazení uchaze čů z konkurzního řízení na obsazení 

funkce ředitele Mate řské školy Olomouc, D ělnická 17 b  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyřazením uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
Olomouc, Dělnická 17 b dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat uchazeče, kteří nesplnili podmínky konkurzního řízení o přijatém usnesení 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Souhrnná zpráva o využití dota čních titul ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Plavecký stadion - rekonstrukce st řechy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 6. 4. 2004, bod 13, týkající se plaveckého stadionu 
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3. schvaluje 
nový postup dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zabezpečit uzavření mandátní smlouvy a dodatku k nájemní smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
15 Energetické audity  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
postup pro využívání energetických auditů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
využívat energetické audity pro plánování a realizaci opatření na úspory energií 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru správy 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
vedoucí odboru školství 
ředitel Moravského divadla Olomouc 
ředitelka Knihovny m ěsta Olomouce 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Olterm & TD - vyú čtování dotace Plaveckého stadionu za  

r. 2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vykrytí částky dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
17 Rekonstrukce kanalizace - Dolní Novosadská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic předložit varianty řešení zeleně v ulici na jednání RMO dne 4. 5. 2004 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
18 Alokace dotací v MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
  
  
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Kosinova 7, 
Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatelku p. Moniku Boscato, Hamerská 26, 783 71  
Olomouc, na dobu od 23.4. do 30.9. 2004 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna MARUŠKA v 
ulici 28. října, Olomouc, v rozsahu 44 m2 pro žadatelku p. Jarmilu Maruškovou, Úzká 2, 772 
00  Olomouc, na dobu od 23.4. do 15.10. 2004 a od 15.4. do 15.10. v letech 2005-2008 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna-bar-MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 14 m2 pro žadatele p. Ladislava Křivánka, Na Střelnici 4, 
772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 1.10. 2004 
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5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BRISTOL v ulici  
Komenského 31, Olomouc, v rozsahu 57 m2 pro žadatele p. Pavla Lebla, Charkovská 11, 
772 00  Olomouc, na dobu od 28.4. do 26.9. 2004 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar herna PENALTA v 
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku p. Pavlínu Drulákovou, 
Vahalíkova 67, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2004 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR-HERNA v ulici 
Lazecká 55, Olomouc, v rozsahu 4,14 m2 (zbytek je situován na zeleném pásu - povoluje 
OŽP) pro žadatelku p. Jaroslavu Vojtěchovskou, Zeyerova 14, 772 00  Olomouc, na dobu od 
1.5. do 30.9. 2004 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna MAMKA v ulici 
Kosmonautů 21, OLomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku p. Renatu Ištokovou, Dvorská 4, 
772 00  Olomouc, na dobu od 23.4. do 5.10. 2004 a od 25.4. do 5.10. 2005 
 
9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA v 
ulici Zeyerova 14, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele p. Jaroslava Valoucha, Zeyerova 
14, 772 00  Olomouc, na dobu od 3.5. do 3.9. 2004 
 
10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MONA LISA na Horním 
náměstí 20, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele f. SYREAL spol. s r.o., Horní náměstí 
20, 772 00  Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2004 
 
11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ČERVENÝ DRAK v ulici 
Ostružnická č. 22, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele p. Tran Minh Tinha, Krejčího 
202/35, 627 00 Brno, na dobu od 1.5. do 10.10. 2004 
 
12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Galerie CAESAR před 
budovou radnice na Horním náměstí, Olomouc, v rozsahu 231 m2 pro žadatele Galerii 
Caesar, Horní náměstí, 772 00  Olomouc, na dobu od 26.4. do 30.9. 2004 dle důvodové 
zprávy 
 
13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST v 
ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele p. Jindřicha Kolovratníka, 
Buzulucká 8, 781 01 Olomouc, na dobu od 1.5. 30.9. 2004 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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20 Úprava tarifních podmínek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zajištění dotisku třízónových jízdenek nejpozději do 4.5.2004 a dovybavení zastávek 
automaty dle upraveného bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit dopravce a Krajský úřad Olomouckého kraje s rozhodnutím RMO 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Most ulice Štítného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit navržená opatření dle upravené důvodové zprávy 
T: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Organiza ční záležitosti - projektový tým projektu „Šlechtite lů“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odměnu a způsob vyplacení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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23 Organiza ční záležitosti - dodatek „Organiza čního řádu 
Statutárního m ěsta Olomouc“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 2 „Organizačního řádu Statutárního města Olomouc“ dle důvodové zprávy s 
účinností od 1. 5. 2004   
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
24 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru koncepce a rozvoje a v odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
MmOl s účinností od 1. 5. 2004  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
25 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně dodatku 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Příspěvek - kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
příspěvek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže -  

rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže 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: 4.5.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Různé - tropický pavilon  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení investiční akce „tropický pavilon v ZOO Olomouc“ 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík            Ing. Jaromír Czmero 
primátor m ěsta Olomouce            nám ěstek primátora 
 


