
 
USNESENÍ 

 

z 39. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18.5.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 18.5.2004 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP o výměře 32 m2 v budově č. p. 432 (tzv. Velké 
divadlo), v k.ú. Olomouc-město, tř. Svobody 33 předem určenému zájemci panu  Manfrédu 
Kuncovi dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu plochy o výměře 2,5 m2 za účelem reklamy na budově 
Hodolanského divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 v k.ú. Hodolany, Ostravská 1 
předem určenému zájemci společnosti Navrátil spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 790 o výměře 65 m2 v k. ú. 
Olomouc - město předem určenému zájemci panu Janu Takáčovi dle důvodové zprávy  
bod I. 2)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu NP Masarykova 3, dříve prodejna textilu, sklady a 
kanceláře, 414,20 m2 předem určenému zájemci panu Radimu Cázerovi dle důvodové 
zprávy bod I. 3)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku část pozemku parc.č. 109/1 o výměře 200 
m2 v k. ú. Olomouc - město  předem určenému zájemci paní Zuzaně Bohdalové za 
podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle 
upravené důvodové zprávy bod I. 4)  
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6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku část pozemku parc.č. 109/1 o výměře 90 
m2 v k. ú. Olomouc - město  předem určenému zájemci paní Evě Přidalové za podmínky 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové 
zprávy bod I. 5)  
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 309/7 o výměře 1500 m2 v k.ú. Neředín SK 
Olomouc Sigma MŽ dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Hejčín 
panu Janu Čápovi za podmínky, že vzdálenost chodníku od paty kmene stromů bude 
dosahovat z každé strany min.  2,5 m dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 176/1 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 282 
ostatní plocha vše v k. ú. Topolany u Olomouce, části pozemku parc. č. 588 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, části pozemku parc. č. 246/1 ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, části pozemku parc. č. 812/16 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, části pozemku parc. 
č. 495/4 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 311/8 ostatní plocha vše v k. ú. Povel, části 
pozemku parc. č. 328/1 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 90/38 ostatní plocha vše v  
k. ú. Olomouc - město, části pozemku parc. č. 619/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, části 
pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, části pozemku parc. č. 624/2 
ostatní plocha, části pozemku parc. č. 1702 zastavěná plocha, části pozemku parc. č. 946 
ostatní plocha, části pozemku parc. č. 842 ostatní plocha vše v k. ú. Hodolany, části 
pozemku parc. č. 1117 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, části pozemku parc. č. 
480/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha v k. ú. 
Lazce, části pozemku parc. č. 1134 ostatní plocha v k. ú. Černovír a části pozemku parc. č. 
267 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček - vše o výměře reklamní plochy 10 m2 společnosti 
INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s. r. o. za podmínek důvodové zprávy bod a), b), c), dle 
důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
10. podmínky nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod a), b), c), dle důvodové zprávy bod 
II. A) 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 978/1 zahrada o výměře 650 m2 v 
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci manželům Heleně a Jaroslavu 
Cabicarovým za účelem užívání zahrady dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na 
pozemcích parc.č. 420/4 orná půda o výměře 606 m2, parc.č. 615/13 ost. pl. o výměře 344 
m2, parc.č. 634/39 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú.  Neředín  a  parc.č. 1014/1 o výměře  
1 781 m2 a parc.č. 1014/5 o výměře 997 m2, vše ost. pl. v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 110 m2 a části 
pozemku parc. č. 1929/6 ost. pl. o výměře 12 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce společnosti 
PLYNOMONT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
14. obálkovou metodu na výši nájemného mezi FOFRnet spol. s r.o. a Jiřím Vláčilem - 
Wellnet na pronájem části střech a společných prostor domů U Letiště 2-10 při minimální 
výši nájemného 500,- Kč/rok/jedna anténa  dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
  
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. (dle GP parc. č. 636 ost. pl.) o 
výměře  862 m2 v k.ú. Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi při 
nájemném 4,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. 1)    
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16. zařazení částky 330 000,- Kč do nekrytých požadavků pro rok 2004 dle důvodové zprávy 
bod III. 2)  
 
17. úplatný pronájem pozemků parc. č. 84 zahrada o výměře 79 m2 a parc. č. 88/22 zahrada 
o výměře 45 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc manželům Jiřímu a Jiřině Sittovým dle 
důvodové zprávy bod III. 7)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 696/2 lesní pozemek  o výměře 16 m2, v k. ú. 
Lošov paní Anežce Haboňové dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
19. havarijní rekonstrukce tzv. veřejných částí kanalizačních přípojek k nemovitostem 
Zeyerova 12, Na trati 53, Prokopa Holého 24 a Sienkiewiczova 16, Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod IV. 10)  
 
20. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Olomouc - Hejčín, Balbínova ulice, 
novostavba bytových domů 100 b.j. - stavba vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení“, 
mezi statutárním městem Olomouc a  společností K - STAV Olomouc, spol. s r.o., dle 
důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
21. dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu správy dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
22. uzavření nájemní smlouvy na NP - tř. Svobody č. 31 - kanceláře o celkové výměře 38 m2 
mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6)  
 
23. uzavření nájemní smlouvy na NP - tř. Svobody č. 31 - kancelář o výměře 25 m2 mezi 
Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. B) 7)   
 
24. záměr vyjmutí objektů kotelen PS Jílová, č.p. 282 na pozemku parc.č. 1658 v k.ú. Nová 
Ulice, HS Nedvěda, č.p. 363 na pozemku parc.č. 510 v k.ú. Povel, HS Heyrovského, bez č.p. 
na pozemku parc.č. 518 v k.ú. Povel, HS Čajkovského, č.p. 65 na pozemku parc.č. 49 v k.ú. 
Nová Ulice, PS V Hlinkách, č.p. 930 na pozemku parc.č. 1250/1 v k.ú. Nová Ulice, z nájmu, 
správy a provozování společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. 
B) 8)  
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Dolní nám. č. 38 - 16,64 m2 předem určenému 
zájemci panu JUDr. Jaromíru Adamcovi dle upravené důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 369 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 49 m2 v  k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci panu Františku 
Wiedermannovi dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ing. Petra Fukala o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o 
výměře  20 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 2)    
 
2. paní Petry Palíkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o 
výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
3. pana Michala Horáka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o 
výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
4. pana Ing. Jiřího Honzu o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o 
výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
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5. pana Jaromíra Hýbla o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 249/8 trvalý travní porost  
o výměře 135 m2 a části pozemku   parc. č. 589/5 ostatní plocha o výměře 60 m2 vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
6. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.  r. o. o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 271 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Lazce, části pozemku parc. č. 451/34 
ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 - kanceláře o celkové výměře 
74 m2 mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc do 31. 5. 
2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
2. se slevou z nájmu ve výši 29.940,- Kč v NP Krematorium st. pl. parc. č. 163 a kaple se st. 
pl. parc. č. 84, vše v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
3. se stavebními úpravami nebytových prostor Horní náměstí č. 21 (bývalá Opera) dle 
schválené projektové dokumentace pro účely stavebního povolení dle důvodové zprávy bod 
II. B) 9)   
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod I. 25) ve věci schválení  
zveřejnění odprodeje objektu č.p. 326 s pozemkem parc.č. 275 zast.pl. o výměře 527 m2 v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc - obecně dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. část usnesení RMO ze dne 13. 1. 2004 čís.  spis. seznamu 2, bod II. A) 4  ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 532/1 louka v k.ú. Svatý Kopeček, 
části pozemku parc. č. 1025/23 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 19/3 
ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha v k.ú. 
Lazce společnosti OUTDOOR Billboard a. s. a schvaluje nájemné ve výši 10 000,- 
Kč/reklamní plocha/rok dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
3. část usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003, čís. spis.seznamu 2,bod II. A) 35) ve věci výměry 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 79/30 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město 
společnosti TABÁK PROFIT s. r. o.  a  schvaluje výměru 7 m2 dle důvodové  zprávy bod IV. 
4)  
 
4. část usnesení RMO ze dne 11. 2. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod III. 10) ve věci 
schválení úplatného pronájmu pozemku parc. č.  696/2 lesní pozemek o výměře 229 m2, vše  
v k. ú. Lošov paní Anežce Haboňové dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
5. část svého usnesení ze dne 20.4.2004 a schvaluje sazbu nájemného u části pozemku 
parc. č. 412/2 o výměře 14,56 m2 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
6. usnesení RMO ze dne 27. 1. 2004, čís. spis. seznamu 2, bod I. 16) ve věci schválení 
zveřejnění úplatného pronájmu NP Dukelská 15 - 36,58 m2 obecně a schvaluje zveřejnění 
úplatného pronájmu NP Dukelská 15 - 36,58 m2 předem určenému zájemci Dr. Pavlu 
Hogelovi dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
5. pověřuje 
primátora Ing. Martina Tesaříka jednat o záměru vyjmutí objektů kotelen PS Jílová, č.p. 282 
na pozemku parc.č. 1658 v k.ú. Nová Ulice, HS Nedvěda, č.p. 363 na pozemku parc.č. 510 v 
k.ú. Povel, HS Heyrovského, bez č.p. na pozemku parc.č. 518 v k.ú. Povel, HS Čajkovského, 
č.p. 65 na pozemku parc.č. 49 v k.ú. Nová Ulice, PS V Hlinkách, č.p. 930 na pozemku 
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parc.č. 1250/1 v k.ú. Nová Ulice na představenstvu společnosti OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
T: 15.6.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
vedoucímu odboru správy připravit podmínky pro převzetí objektů kotelen PS Jílová, č.p. 282 
na pozemku parc.č. 1658 v k.ú. Nová Ulice, HS Nedvěda, č.p. 363 na pozemku parc.č. 510 v 
k.ú. Povel, HS Heyrovského, bez č.p. na pozemku parc.č. 518 v k.ú. Povel, HS Čajkovského, 
č.p. 65 na pozemku parc.č. 49 v k.ú. Nová Ulice, PS V Hlinkách, č.p. 930 na pozemku 
parc.č. 1250/1 v k.ú. Nová Ulice, od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. do správy 
odboru správy Magistrátu města Olomouce, včetně technického řešení částečného užívání 
těchto objektů společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
T: 29.6.2004 
O: vedoucí odboru správy 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět smlouvu o výkonu správy se společností Olomoucká 
investorská s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
T: 1.6.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  o výměře  1 417 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 4. 622 039,- Kč 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  za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 30. 9. 2004 dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. (dle 
GP parc. č. 636 ost. pl.) o výměře  862 m2 v k.ú. Neředín s MUDr. Alenou Poučovou a 
MUDr. Igorem Mazochem při kupní ceně ve výši 565 613,- Kč s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
3. směnu pozemku parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2 938 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní Heleny Sokolové za části pozemku parc. č. 978/1 zahrada o 
výměře 616 m2 a 593 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši  717 600,- Kč  dle 
důvodové zprávy bod III. 2) 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 79/109 ost. pl. o výměře 691 m2 v k.ú. Neředín 
Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc a části pozemku parc. č. 79/109 ost. pl. o výměře 
1086 m2 v k.ú. Neředín Družstevním garážím U kovárny, Olomouc za kupní cenu ve výši 
100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 55/14 ost. pl. o výměře 313 m2 v k. ú. Slavonín panu 
Aleši Opletalovi za kupní cenu ve výši 155 660,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 84 zahrada o výměře 79 
m2 a parc. č. 88/22 zahrada o výměře  45 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc s manžely 
Jiřím a Jiřinou  Sittovými při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 7)   
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7. odprodej pozemku parc. č. 456 lesní pozemek o výměře 44 m2 v k. ú. Hlubočky panu 
Petru Šťastnému, panu Marku Šťastnému a paní Janě Šťastné za kupní cenu ve výši 7 964,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
8. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 3 orná půda o výměře 644 m2 v 
k. ú. Týneček, obec Olomouc mezi panem Borisem Vališem a panem Liborem  Indrákem  
formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 9)   
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Heleny a Jaroslava Cabicarových a pana Jaroslava Opluštila o odprodej 
části pozemku parc.č. 978/1 zahrada o výměře 650 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Žádost o ud ělení souhlasu se jmenováním ředitelky Mate řské 

školy Olomouc, D ělnická 17b  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odeslání žádosti o udělení souhlasu se jmenováním ředitelky Mateřské školy Olomouc, 
Dělnická 17b dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned realizovat přijaté usnesení 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 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. Černá cesta 5, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Kaščákem Milanem dle důvodové 
zprávy, bod 1 a)   
2. Pavelčákova 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 4, s Dóznerem Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 1 b )   
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3. souhlasí 
1. s poskytnutím bytu mimo pořadí z důvodu veřejného zájmu: 
pro Kriška Juraje, velikosti 1+3, č. b. 18 
dle důvodové zprávy bod 2) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Němčanský Aleš 
Kučerová Ludmila 
Chalupník Oleg a Julije 
Hájková Jana 
PhDr. Vykydalová Ilona 
Balážová Marta, Josef 
Hollý Pavel, Eva 
Kalvach David, Renáta 
Stejskalová Marie 
Kacaunisová Jana 
Pokošová Miluše 
Orság Jiří, Tamara 
Charita Olomouc 
Foukalová Šárka 
Balcárek Pavel, Renata 
Slavíček Jiří, Alena 
Derka Marek, Renáta 
Vystavělová Ludmila, Petr 
Dočkalová Emilie 
Horáková Jana 
dle důvodové zprávy bod 3 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Salaquarda Stanislav 
Češek Josef, Dagmar 
Vavreková Irena 
dle důvodové zprávy bod 3 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Lulišová Dagmar 
Daňhelová Anna 
Čonková Zdeňka 
Fiziková Miroslava 
Blahová Věra 
dle důvodové zprávy bod 3 c) 
Ulman Josef a Růžena 
dle upravené důvodové zprávy bod 4 b) 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
Rácová Eva 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
 
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu s: 
Eva Navrátilová 
Miroslav Jablonský 
Pavel Dvořák 
dle důvodové zprávy bod  5 a,b,c)     
 
5.  s rozšířením nájemních smluv: 
na byt   Jiřího a Zdeňky Zacpalových o syna Jiřího Zacpala,Mgr.  
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na byt  Marie Hruškové o syna Milana Hrušku,Ing. 
na byt Anděly Nasswetterové  o syna Miloslava Nasswettera 
dle důvodové zprávy bod 6)   
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS Přichystalova 66, s paní Gertrudou 
Kužmovou 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v DPS Přichystalova 64, s Jarmilou a Milanem 
Látalovými 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Návrh plánu investic SNO, a.s. na rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
SNO, a. s. zahájit práce na projektové dokumentaci dle upravené důvodové zprávy - pol. č.  
2a, 5a, 6a, 2b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b 
T: 17.8.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 697 zast. pl. o výměře 49 m2 v k. ú. Lazce předem určenému 
zájemci, a to Severomoravské energetice, a. s., Ostrava za kupní cenu ve výši 10 038,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 1055 zast. pl. o výměře 204 m2 v k. ú. Hodolany předem 
určenému zájemci a to spoluvlastníkům domu Lermontova 1 za kupní cenu ve výši 22 254,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 



 9 

3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Neředín předem určenému 
zájemci a to Radovanu a Haně Prokešovým za kupní cenu ve výši 95 535,- Kč dle důvodové 
zprávy bod  3 str. 1,2,3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej  pozemku parc. č. 72/7  zahrada o výměře 234 m2 v k. ú. Neředín předem 
určenému zájemci a to  Zdeňce Červené za kupní cenu ve výši 97 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 3 str.1, 2 , 3  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 72/8 zahrada o výměře 234 m2 v k. ú. Neředín předem určenému 
zájemci a to Ing. Aleši Smékalovi za kupní cenu ve výši 94 970,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 3 str. 1, 2 ,3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 72/9 zast. pl. o výměře236 m2 v k. ú. Neředín předem 
určenému zájemci a to  Magdě Škurkové za kupní cenu ve výši 100 585,-Kč dle důvodové 
zprávy bod 3 str. 1,2,3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č.   72/10 zahrada  o výměře 312 m2 v k. ú. Neředín předem 
určenému  zájemci  a  to  spoluvlastníkům  domu  Neředínská 10  za  kupní  cenu  ve   výši   
172 800,- Kč dle důvodové zprávy bod  3 str. 1, 2, 3 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 454/2 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Holice předem 
určenému zájemci a to Věře Vaňkové za kupní cenu  ve výši  7 200,- Kč dle důvodové 
zprávy bod  4 str. 3,4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc.č.  st. 454/3 zast.pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Holice předem určenému 
zájemci a to Mgr. Josefu a Zoře Sládkovým za kupní cenu ve výši  8 400, -Kč  dle důvodové 
zprávy bod 4 str. 3, 4 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č.  454/4 zast.pl.  o výměře 18 m2 v k. ú. Holice předem určenému 
zájemci a to  Karlovi a Martě Vargovým za kupní cenu ve výši 7 200,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 4 str. 3,4 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
odprodej pozemku parc.č. 374/2 zahrada o výměře 244 m2 v k.ú. Nová Ulice  manželům 
Vojtěchu a Jarmile Papouškovým za kupní cenu ve výši 142 150,- Kč dle důvodové zprávy 
bod  5 str. 4 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12.2003 a schválit prodej domu Charkovská 7 s pozemkem 
parc.č.  st. 1322 o výměře 488 m2 v k.ú. Olomouc město po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům domu  Charkovská 7 za kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a 
přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod 6 str.4,5 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit prodej domu Denisova 4 s pozemkem parc. č. st. 296 zast. pl.  o výměře  241 m2 v 
k. ú. Olomouc město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Denisova 4 za 
kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 11 str. 10 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP slečně Mgr. Marcele  Bočkové za kupní cenu ve výši 938.119,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 11 str. 10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Denisova 10 s pozemkem parc. č. st. 255 zast. pl. o výměře 319 m2 v k. ú. 
Olomouc město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Denisova 10 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod 12 str. 11, 12 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP - ateliéru oprávněným nájemcům a to panu Ing. arch. Robertu Riesovi   a Ing. 
Pavklu Malínkovi  za kupní cenu ve výši 78 086,-Kč dle důvodové zprávy bod 12 str. 11, 12, 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP-  oční optika oprávněným nájemcům  fa: FOKUS v.o.s. se sídlem Praha 4, 
Augustinova 2058,140 00, zastoupené Vilémem Richterem za kupní cenu ve výši   
1 133 295,30 Kč dle důvodové zprávy bod 12 str.v 11,12 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  16.3. 2004 a 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  vypočtené 
dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové zprávy bod 13 str. 12,13,14,15 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a  schválit prodej domu  Masarykova 61 s pozemkem  
parc. č. st. 135/4 zast.pl.  o výměře 259 m2  v k. ú. Hodolany   po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům domu  Masarykova 61  za kupní ceny dle „ Pravidel „ a přílohy č. 7 
dle důvodové zprávy bod 13 str. 12, 13, 14, 15 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schválit prodej domu Masarykova 54,56  s 
pozemkem parc.č. 1087 zast.pl. o výměře 453  m2  a  pozemek  parc.č.  1088 zast.pl. o 
výměře  375 m2  v k.ú. Hodolany oprávněným nájemcům  za  kupní ceny dle ,, Pravidel“ a  
přílohy  č. 9  důvodové zprávy bod. 14 str. 15 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Pavla Škrance ve věci odkoupení výměníkové stanice v domě Masarykova 54 
dle důvodové zprávy bod 14 str. 15 
 
22. schvaluje 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy částí dvorního traktu pozemku parc.č. st. 449 
zas.pl. ve prospěch nemovitosti čp. 27 ( Dolní nám. 38) s pozemkem parc. č.st. 450/1 zast.pl. 
v k.ú. Olomouc město, dle snímku katastrální mapy č. 1, s podmínkou uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene současně s kupní smlouvou na dům čp. 26 ( Dolní nám. 39) dle 
důvodové zprávy bod 15 str. 15,16 
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23. nevyhovuje 
předloženému návrhu Josefa a Ing. Pavla Fritscherových ve věci 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. a ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 450/2 zast. pl. v k.ú. Olomouc-město dle upravené důvodové zprávy 
bod 15 str. 15, 16,  
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Na Vozovce 46, 48, 50 s pozemkem parc. č. st. 1079/1 o výměře 222 m2, parc. 
č. st. 1079/2 o výměře 209 m2 a s pozemkem parc. č. st. 1079/3 zast. pl. o výměře 211 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Na Vozovce 46, 
48, 50 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 16 
str. 17 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Foerstrova 1 s pozemkem parc. č. st. 1246 zast. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 1 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 17 str. 17,18 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Foerstrova 15 s pozemkem parc. č. st. 1147 zast. pl. o výměře 502 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 15 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 12 dle důvodové zprávy bod 18 str. 18,19 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Foerstrova 17 s pozemkem parc.č. st. 1148 zas.pl. o výměře 500 m2 v k.ú.  
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 17 za kupní 
ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod 19 str. 19,20, 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemcům domu Foerstrova 17 ve věci snížení kupní ceny domu Foerstrova 17 dle 
důvodové zprávy bod 19 str. 19,20 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pí Olgy Szekelyové ve věci snížení kupní ceny o 10 % za bytovou jednotku č. 961/5 v 
domě Foerstrova 17 dle důvodové zprávy bod  19, str.19,20 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Foerstrova 33 s pozemkem parc. č. st. 1062 zast. pl. o výměře 310 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 33 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod 20 str. 21 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Lazecká 61, 63, 65, 67, 69 s pozemky parc. č. st. 364, 363, 362, 361, 360 zast. 
pl. o výměře 294 m2, 282 m2, 283 m2, 281 m2, 285 m2 v k. ú. Lazce po bytových 
jednotkách oprávněným nájemcům domu Lazecká 61, 63, 65, 67, 69 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“, tabulky v důvodové zprávě a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy 
bod 21 str. 21, 22, 23 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců ve věci snížení kupní ceny za byty v domě Lazecká 61, 63, 65, 67, 69 dle 
důvodové zprávy bod 21 str. 21, 22, 23 
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33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Lazecká 71, 73, 75, 77 s pozemky parc. č. st. 359, 358, 357, 356 zast. pl. o 
výměře 284 m2, 283 m2, 285 m2, 288 m2  v k. ú. Lazce  po bytových jednotkách po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Lazecká 71, 73, 75, 77 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“, tabulky v důvodové zprávě a přílohy č. 16 dle důvodové zprávy 
bod 22 str. 23, 24, 25 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců ve věci snížení kupní ceny za byty v domě Lazecká 71, 73, 75, 77 dle 
důvodové zprávy bod 22 str. 23, 24, 25 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schválit nové kupní ceny domu Velkomoravská 55, 
57 dle přílohy č. 17 dle důvodové zprávy bod 23 str. 25,26 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Leony Zeithamlové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku dle 
důvodové zprávy bod 24 str. 26 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP - garáže s pozemkem na parc. č. st. 732/6 o výměře 13,00 m2 v k. ú. Olomouc-
město, manželům Vlastimilu a Romaně Bzonkovým za kupní cenu 52.125,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 25 str. 26,27 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP - garáže s pozemkem na parc. č. st. 732/5 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, manželům Janu a Heleně Chamraďovým za kupní cenu 62.907,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 25 str. 26,27 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP - garáže s pozemkem na parc. č. st. 732/4 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, manželům Františku a Ludmile Laštůvkovým za kupní cenu 85.206,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 25 str. 26, 27 
 
40. ukládá 
postoupit volnou nebytovou prostoru majetkoprávnímu odboru ke zveřejnění dle důvodové 
zprávy bod 26 str. 27 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP garáže paní  Danuši Chlupové za kupní cenu ve výši  5 800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 27 str. 28 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu do podílového spoluvlastnictví dle výše uvedené tabulky dle důvodové zprávy 
bod 28 str. 28,29,30 
 
43. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výstavbě a doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti manželů 
Zlámalových  dle důvodové zprávy bod 29 str. 30 
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44. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání nemovitosti pro objekty bydlení Masarykova 19, 21, č. p. 736 na pozemku 
parc. č. st. 1034/1 zast. pl. v  k. ú. Olomouc-město, Masarykova 54, 56, č. p. 938, 939 na 
pozemku parc. č. st. 1087 a 1088 zast. pl. v k. ú. Hodolany 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 pro společnost OLTERM 
& TD Olomouc, a. s., Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511 dle důvodové zprávy 
bod 30 str. 30,31 
 
45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schválit prodej bytové jednotky č. 643/3 v domě tř. 
Svornosti 31 paní Haně Petrlové dle důvodové zprávy bod 31 str. 31 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 32 str. 
31,32 
 
47. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 33 str. 32,33 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny do 31. 7. 2005 dle důvodové zprávy 
bod 34 str.33 
 
49. schvaluje 
žádost pí. Dombiové o vrácení přeplatku II. části kupní ceny ve výši 18 068,- Kč dle 
důvodové zprávy bod  35 str.34 
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
úpravu kupní smlouvy manželů Ivany a Patrika Veselských - navýšení kupní ceny za vložené 
investice statutárním městem Olomouc ve výši 9 921,-Kč dle důvodové zprávy bod 36 str. 34 
 
51. 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 37 str. 34 
 
52. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 38 str. 35 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle upravené důvodové zprávy - část A, B 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce návrh na organizační změnu - převedení agendy Ligy na 
ochranu zvířat na odbor životního prostředí MmOl 
T: 1.6.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2004 dle upravené důvodové zprávy – část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2004 dle 
upravené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2004 dle upravené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Ulice And ělská,  ZOO Sv. Kope ček - rozpo čtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení aktualizace dokumentace dle bodu A/ důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit práce na aktualizaci projektové dokumentace dle bodu A/ důvodové zprávy 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. schvaluje 
rozpočtové změny dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
10 Odkup pohledávky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu roku 2004 dle důvodové zprávy - bod A. 
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3. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy - bod B. 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh dalšího postupu 
T: 1.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
11 Rozpočtová zm ěna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Návrh upraveného zadání zm ěny č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh upraveného zadání změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové 
zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh upraveného zadání změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Návrh zadání souboru zm ěn č. XII ÚPnSÚ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 8.6.2004 Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
na svém zasedání Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Návrh zadání zm ěny č. I regula čního plánu Sídlišt ě Povel 

Čtvrtky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh zadání změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky dle důvodové 
zprávy na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh zadání změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky v rozsahu dle důvodové 
zprávy 
  
  
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Smlouva s ČD – příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se Správou železniční dopravní 
cesty, s.o. na nejbližší zasedání zastupitelstva 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se Správou železniční dopravní cesty, 
s.o. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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16 Příspěvky do 5.000,-- K č      
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 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 15.6.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Změna organiza ční struktury M ěstské policie Olomouc (dále 

MPO) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu organizační struktury MPO s účinností od 1.6.2004 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Olomouc card - dotace z MMR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
pracovní skupinu dopracováním seznamu marketingových agentur a návrhu vyhlášení 
výběrového řízení dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
členy výběrové komise dle upravené důvodové zprávy 
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5. ukládá 
informovat RMO o postupu realizace projektu 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Olomoucké benefice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci Řezbářského sympozia agenturou Senia a jeho financování částkou ve výši 
45.000,- Kč z malých projektů 
 
3. schvaluje 
příspěvek pro Olomoucké benefice ve výši 50.000,- Kč z rezervy rozpočtu odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Vyúčtování p říspěvku r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty  A) předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Oprava polní kaple Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup realizace podle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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22 Příspěvky z rozpo čtu SmOl - bezbariérové úpravy  
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 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozdělení příspěvků nad 50 tis. Kč dle důvodové zprávy 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro provoz sezónního restauračního zařízení U SLOVANA v ulici 
Řepčínská 44, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatelku MUDr. Zdenku Kotačkovou,   
na dobu od 21.5. do 30.9. 2004 a od 15.4. do 30.9. 2005 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro provoz sezónního restauračního zařízení  v ulici Dolní náměstí 
23, Olomouc, v rozsahu 50 m2 pro žadatele p. Miroslava Skřivánka,  na dobu od 21.5. do 
30.9. 2004 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro provoz sezónního restauračního zařízení Bar herna PENALTA v 
ulici Kosmonautů 21, Olomouc v rozsahu 27 m2 pro žadatelku p. Pavlínu Drulákovou,   
na dobu od 21.5. do 30.9. 2004 
 
5. souhlasí 
s provozní dobou předzahrádek do 22,00 hod. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Plán investic r. 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zahájení výběrových řízení u akcí dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit výběrové řízení veřejných zakázek dle upravené důvodové zprávy 
T: 20.7.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
25 Rolsberská ulice – vodovod  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou akce „Vodovod - Přerovská, Rolsberská“ dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Aktualizace povod ňového plánu pro rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený statut Povodňové komise města Olomouce 
 
3. schvaluje 
navrženou verzi Povodňového plánu města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Hospic Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
variantu B) řešení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu dle schválené varianty na jednání RMO 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Phare 2003/II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené složení projektových týmů dle bodů 2.1.5, 2.2.5 a 2.3.5 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SMO týkajícím se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Propojovací 
komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé do Národního programu Phare 2003 (část II) 
GS na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/05-601.08.06, otevře pro projekt před 
podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro 
příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 43,2% spolufinancování a finanční rezervy 
pro krytí 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby 
podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento 
zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a 
případných vícenákladů projektu. 
 
4. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SMO týkajícím se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Areál 
Prokopa Holého do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské 
infrastruktury CZ2003/05-601.08.06, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% DPH v rámci 
celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. 
Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl 
spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů 
projektu. 
 
5. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SMO týkajícím se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Rekonstrukce 
lávky pro pěší ve Smetanových Sadech do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na 
podporu turistické infrastruktury CZ2003/05-601.08.07, otevře pro projekt před podpisem 
smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje 
spojené s realizací projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% 
DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o 
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platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl 
spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů 
projektu. 
 
6. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit závazek konečného příjemce SMO týkající se 
kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Propojovací 
komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé do Národního programu Phare 2003 (část II) 
GS na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/05-601.08.06, otevře pro projekt před 
podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro 
příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 43,2% spolufinancování a finanční rezervy 
pro krytí 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby 
podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento 
zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a 
případných vícenákladů projektu. 
 
7. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit závazek konečného příjemce SMO týkající se 
kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Areál 
Prokopa Holého do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské 
infrastruktury CZ2003/05-601.08.06, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% DPH v rámci 
celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. 
Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl 
spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů 
projektu. 
 
8. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit závazek konečného příjemce SMO týkající se 
kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Rekonstrukce 
lávky pro pěší ve Smetanových Sadech do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na 
podporu turistické infrastruktury CZ2003/05-601.08.07, otevře pro projekt před podpisem 
smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje 
spojené s realizací projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% 
DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o 
platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl 
spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů 
projektu. 
 
9. ukládá 
předložit závazky konečného příjemce Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
zajistit plnění plánu přípravy projektů dle bodů 2.1.1, 2.2.1 a 2.3.1 důvodové zprávy 
T: 20.7.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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11. souhlasí 
s vypsáním cílové odměny v návaznosti na projektový a realizační tým za podmínky zařazení 
projektu do programu a úspěšné realizace projektu zajišťující přidělení grantu  
a ukládá předložit RMO návrh podmínek vypsání cílové odměny 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 OZV o cenové map ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků města Olomouce 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků města 
Olomouce na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Petice „Klid pro sídlišt ě“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět na petici dle důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na v ědomí 
návrh darovací smlouvy 
 
3. schvaluje 
postup přípravy projektu, způsob finančního krytí a navržené složení projektového týmu dle 
bodů 3.1,3.2 a 3.5 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 3.4 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit podrobný rozbor problematiky převzetí a provozu areálu včetně nároků na rozpočet 
města dle důvodové zprávy 
T: 29.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Aquapark Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení položky dle důvodové zprávy, části 2.) do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí položky dle důvodové zprávy, části 2.) z rezervy k dispozici 
 
4. ukládá 
předložit na nejbližší zasedání  ZMO zprávu o přípravě investičního záměru Aquaparku 
Olomouc dle důvodové zprávy  
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
investiční záměr výstavby „Aquaparku Olomouc“ v lokalitě „Pod Vlachovým“, varianty „C“ dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Financování aquaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit Radě města Olomouce střednědobý výhled financování investic SMO na léta 2004-
2006 
T: 1.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce informaci o možnosti financování aquaparku v Olomouci 
prostřednictvím leasingu nemovitosti 
T: 1.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Radě města Olomouce analýzu možnosti kofinancování projektu aquaparku v 
Olomouci ze zdrojů EU 
T: 1.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce střednědobý výhled financování investic SMO na 
léta 2004-2006 včetně schválení záměru financování investic prostřednictvím bankovního 
investičního úvěru 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
34 Změny DPH - dopady na SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh dodatku smluv s SMV Olomouc, a.s. a Olterm & TD Olomouc, a.s. 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
proškolit zodpovědné pracovníky odborů MmOl o dopadech novely DPH 
T: 15.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

vedoucí ekonomického odboru 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
4. ukládá 
vedoucím odborů MmOl ve spolupráci s EO prověřit dopady změn DPH uvedené v důvodové 
zprávě včetně návrhů řešení 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odbor ů 

vedoucí ekonomického odboru 
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5. ukládá 
seznámit s dopady změn DPH ředitele městských organizací a společností 
T: 1.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
35 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
36 Zpráva ze zahrani ční služební cesty do Owensboro  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
37 Návrh programu 10. ZMO, konaného dne 8. 6. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 10. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
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3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č.10/2003 následujícímu žadateli: 
Region Media, s.r.o, žádost č. 227, 1 ks, přenosná 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 

s udělením výjimek dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím účelových úvěrů 14. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
4. ukládá 
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke 
schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
udělení výjimek z Vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí účelových úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
vyhlásit 15. kolo výběrového řízení na poskytování úvěru z Fondu rozvoje bydlení 
T: září 2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
40 Podpora vrcholového sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
sportovní komisi projednat a předložit Radě města Olomouce návrh koncepčního řešení 
podpory vrcholového sportu v Olomouci 
T: říjen 2004 
O: předseda komise RMO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
41 Zastupování vedoucí odboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje 
zastupováním vedoucí odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce Ing. Radka 
Dosoudila po dobu nemoci, mateřské a rodičovské dovolené Ing. Jany Zimové s účinností od 
1. 6. 2004  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
42 SKI AREÁL Hlubo čky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
v souvislosti s neposkytnutím investičního příspěvku 1.000 000,- Kč schválit prominutí 
pohledávky  ve výši 300. 000, - Kč 
 
3. ukládá 
předložit návrh na prominutí pohledávky na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
43 Hynaisova 10 – parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty č. 1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
prověřit rozsah přípravných kroků k realizaci varianty č. 1 důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
44 Financování modernizace ČOV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat problematiku financování modernizace ČOV v pracovní skupině dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
projednat s provozovatelem návrh dodatku smlouvy o nájmu, provozování a údržbě 
veřejného vodovodu a kanalizace dle důvodové zprávy 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit návrh dodatku smlouvy ke schválení RMO 
T: 1.6.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
45 Informace o Zpráv ě o činnosti kontrolního výboru 

Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík          Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce          nám ěstek primátora 
 
pozn.: Jedná se o upravenou verzi dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
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