
 
USNESENÍ 

 

ze 47. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17.8.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 17.8.2004 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP - ZŠ Olomouc, Nemilany, Raisova 1 - části budovy 1. 
stupně ZŠ Česká čtvrť 208, Nemilany - Olomouc (odloučené pracoviště) - dvou učeben o 
ploše 55 m2 a 20 m2 předem určenému zájemci paní Larise Šejko, CSc., dle důvodové 
zprávy bod I. 
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/17 o výměře 148 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
Ing. Janu Reifovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1. 
 
3. úplatný pronájem části pozemku  parc.č. 51 v k.ú. Hejčín o výměře 282,44 m2 předem 
určenému zájemci panu Čestmíru Dosedělovi a části pozemku parc. č. 51 v k.ú. Hejčín o 
výměře 227,56 m2 panu Davidu Nejezchlebovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2. 
 
4. uzavření smlouvy o výpůjčce  na  část pozemku  parc. č. 94/71  ost.  pl.  o výměře 10 m2 v  
k. ú. Olomouc - město Statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 3. 
 
5. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č.3 - 27,5 m2 panu Michaelu 
Menclovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1. 
 
6. úplatný pronájem NP č. 1- podchod přednádraží - 16,26 m2 panu Alekberu Iljasovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2. 
 
7. přidělení místa pro stánkový prodej paní Julii Ondrové - lokalita ul. 28. října - prodej 
občerstvení dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
 
8. přidělení místa pro stánkový prodej panu Mgr. Vojtěchu Mutinovi - lokalita ul. 28. října - 
prodej dřevěných hraček dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
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9. úplatný pronájem nebytových prostor o výměře 208 m2 v suterénu domu č.p. 972 s 
pozemkem parc.č. 1116 zast.pl. v k.ú. Hodolany, Jungmannova 25, předem určenému 
zájemci Oblastní unii neslyšících Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 4. 
 
10. úplatný pronájem NP Dolní náměstí 38, sklad a archiv, 17,16, m2 občanskému sdružení 
Caduceus dle důvodové zprávy bod II. B) 5. 
 
11. úplatný pronájem 2 místností o velikosti 57,60 m2 v objektu Přichystalova 70 
občanskému sdružení NOPO dle důvodové zprávy bod II. B) 6. 
 
12. úplatný pronájem NP o velikosti 27,40 m2 v objektu Přichystalova 70 předem určenému 
zájemci občanskému sdružení NOPO dle důvodové zprávy bod II. B) 7. 
 
13. úplatný pronájem NP U Hradeb 2, prodejna zdravotních potřeb, 72,00 m2 společnosti 
AARON TRADE, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 8. 
 
14. úplatný pronájem štítových zdí na ulici Skupova č. 1, 7 a 13  společnosti Sportcentrum 
Sajm a. s. při nájemném 25.000,- Kč/rok  za štít Skupova 1 a 15.000,- Kč/rok  za štíty 
Skupova 7 a 13dle důvodové zprávy bod II. B) 9. 
 
15. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín 
společnosti TECHNOTRADE s. r. o. a společnosti   TEMA Technologie-and 
ManagementConsulting s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 11. 
 
16. úplatný pronájem části nebytových prostor (školní jídelna při Mateřské škole Olomouc,  
Holečkova 7) - 182,20 m2 v objektu č. p. 90 na pozemku parc. č. 695, k. ú. Povel, obec 
Olomouc předem určenému zájemci Střednímu odbornému učilišti pro smyslově postižené 
žáky, Odbornému učilišti a Praktické škole, Křičkova 4, Olomouc - Sv. Kopeček dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12. 
 
17. úplatný pronájem nebytových prostor v domě Kateřinská č.o. 10, Olomouc předem 
určeným zájemcům Phong Chi Nguyen Thi prodejna v 1.NP o výměře 70 m2 a Janu 
Vondráčkovi kancelář v 2.NP o výměře 27,20 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 13. 
 
18. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 451/21 ost. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Povel 
Mgr. Ivetě Žouželkové na dobu určitou 15 let dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
19. úplatný pronájem NP - Mozartova 6 - garáž - 26 m2 panu Ing. Zdeňku Krejčímu dle 
důvodové zprávy bod IV. 8. 
 
20. znění smlouvy o koupi najaté věci mezi statutárním městem Olomouc a TV MORAVA, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 9. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti A.R.T. 247 o úplatný pronájem plochy o výměře 19,25 m2 za účelem reklamy 
na budově č.p. 432 (tzv. Velké divadlo) na pozemku parc.č.st. 373 zast.pl. a nádvoří v k.ú. 
Olomouc-město, tř. Svobody 33 dle důvodové zprávy bod II. B) 10.  
 
2. Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci o revokaci usnesení RMO ze dne 
29.6.2004 bod programu 2, bod IV. 3) ve věci nevyhovění žádosti Sdružených zařízení pro 
péči o dítě v Olomouci o výměnu oplocení Dětského domova dle důvodové zprávy bod IV. 7.  
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3. souhlasí 
se stavebními úpravami za účelem zprovoznění NP Žerotínovo nám. 8 nákladem nájemce, 
maximálně do výše 293.000,- Kč, bez nároku na vyrovnání za vložené investice s ohledem 
na prodej NP dle důvodové zprávy bod II. B) 14. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
výkup části pozemku parc. č. st. 435 zast. pl. (dle GP parc. č. 435/6) o výměře 6 m2 v k.ú. 
Olomouc-město z vlastnictví pana Jana Kadláčka do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 19 200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
 
5. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 29.6.2004, bod programu 2, bod II. B) 28 ve věci výše 
nájemného při úplatném pronájmu objektu s  pozemkem parc. č. st. 1086 zast. pl. o výměře 
462 m2, objektu č. p. 900  s   pozemkem parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 508 m2, objektu 
s pozemkem parc. č. st. 1088 zast. pl. o výměře 492 m2, objektu s pozemkem parc. č. st. 
1089 zast. pl. o výměře 524 m2, objektu s pozemkem parc. č. st. 1090 zast. pl. o výměře 525 
m2 a pozemku parc. č. 544 ost. pl. o výměře 9 562 m2, vše v k. ú.  Nová Ulice, obec 
Olomouc (Základní škola tř. Svornosti 37) Olomouckému kraji - Speciální mateřské škole pro 
děti s vadami řeči a Speciální základní škole pro žáky s vadami řeči, Olomouc - Sv. Kopeček, 
Bohumíra Dvorského 17 a schvaluje  nájemné ve výši 75,- Kč/m2/rok za podmínky uzavření 
podnájemní smlouvy na NP- 10 učeben v objektu ZŠ tř. Svornosti 37 se Základní uměleckou 
školu Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 a za podmínky uzavření podnájemní smlouvy na 
objekt na pozemku parc. č. st. 1088 zast. pl.  o výměře 492 m2 - pavilon tělocvičny s TJ 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 2.  
 
2. část usnesení RMO ze dne 15. 7. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod IV. 2) ve věci změny 
doby úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 451/21 ost. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. 
Povel Mgr. Ivetě Žouželkové dle důvodové zprávy bod IV. 3.  
 
3. část usnesení  RMO ze dne 1.6.2004 bod programu 2, bod II. B) 9 ve věci uhrazení daru 
MO ve výši 500.000,- Kč a schvaluje uzavření dohody o odvodech na veřejně prospěšnou 
činnost na odvod částky 500.000,- Kč ve prospěch statutárního města Olomouc dle 
důvodové zprávy bod IV. 6.  
 
4. usnesení RMO ze dne 29.6.2004 bod programu 2, bod II. B) 6 ve věci schválení výběru 
nájemce NP - Mozartova 6 - garáž - 26 m2 mezi panem Tomášem Kněžkem a panem Ing. 
Zdeňkem Krejčím formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše 
nájemného činí 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 8. 
 
6. bere na v ědomí 
opravu názvu na straně nájemce u úplatného pronájmu části pozemku 93/20 ostatní plocha  
o výměře 40 m2  v k. ú. Olomouc - město z názvu Ferona, národní podnik Praha na aktuální 
název Ferona, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 4. 
 
7. prohlašuje, 
že se statutární město Olomouc vzdává práva na převod pozemku parc. č. 95/1 zahrada o 
výměře 153 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 5.    
 
8. ukládá 
zahájit jednání o bezúplatném převodu pozemků, trvalých porostů a ostatních zařízení 
nutných pro výstavbu plotu dle důvodové zprávy bod IV. 7.  
T: 5.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Správa les ů města Olomouce - nájemní smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený text  Smlouvy o nájmu 
 
3. ukládá 
uzavřít upravenou  Smlouvu o nájmu 
T: 7.9.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Zvěřová Zuzana, Petr, V. Řezáče 16, Olomouc 
Menclerová Jana, Zdeněk, Kosinova 2, Olomouc 
Krajské státní zastupitelství Ostrava, Černá cesta 33, Olomouc 
Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, Černá cesta 21, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Pavelčákova 1, Olomouc 
Steigerová Markéta, Erenburgova 26, Olomouc 
Kupka Josef, Černá cesta 19, Olomouc 
Hegerová Jaruška, Černá cesta 5, Olomouc 
Flígr Václav, Pol. vězňů 4, Olomouc 
Fryblíková Květoslava, Fischerova 2, Olomouc 
Schusková Drahomíra, Zikova 11, Olomouc 
Kadlčíková Helena, Zikova 13, Olomouc 
Hložková Alena, U Letiště 8, Olomouc 
Kroupová Martina, Stiborova 24, Olomouc 
Strouhal Břetislav, Alena, Tř. Svornosti 1, Olomouc 
Štočková Marie, Stiborova 24, Olomouc 
Marčan Vladimír, Balbínova 3, Olomouc 
Skotnica Richard, Balbínova 3, Olomouc 
Dvořáková Jitka, Balbínova 3, Olomouc 
Benýšková Lucie, Na Vozovce 48, Olomouc 
Strnadová Marie, Příčná 6, Olomouc 
Skácelová Marta, Přichystala 66, Olomouc 
Mgr. Cenek Pavel,  Sladkovského 1B, Olomouc 
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Ing. Černý Zdeněk, Jiráskova 10C, Olomouc 
Aubrecht Jan, Topolová 6, Olomouc 
Mgr. Cvoligová Marta, Topolová 2, Olomouc 
Bárta Josef, Topolová 2, Olomouc 
Benelli Monika, Topolová 4, Olomouc 
Brandejsová Petra, Topolová 2, Olomouc 
Čadová Věra, Topolová 6, Olomouc 
Čechák Michal, Renáta, Topolová 4, Olomouc 
Černá Edita, Topolová 4, Olomouc 
Mgr. Čožíková Markéta, Topolová 4, Olomouc 
Dokoupilová Jana, Topolová 2, Olomouc 
Endlicherová Věra, Topolová 6, Olomouc 
Fridrichová Ivana, Topolová 6, Olomouc 
Fürst Milan, Topolová 6, Olomouc 
Galbavý Pavel, Jitka, Topolová 6, Olomouc 
Hégrová Jiřina, Topolová 4, Olomouc 
Hlavenka Tomáš, Topolová 2, Olomouc 
Hofman Aleš, Topolová 2, Olomouc 
Hyjánek Jiří, Topolová 2, Olomouc 
Ingr Jiří, Veronika, Topolová 6, Olomouc 
Jahn Vlastislav, Lenka, Topolová 4, Olomouc 
Jalůvka Pavel, Topolová 6, Olomouc 
Jaroš Petr, Topolová 4, Olomouc 
Kapl Jiří, Siedlová Blanka, Topolová 6, Olomouc 
Karlach Radim, Topolová 2, Olomouc 
Knobová Jana, Topolová 4, Olomouc 
Kolářová Marie, Topolová 2, Olomouc 
Kolesárová Hana, Endlová Iveta, Topolová 2, Olomouc 
Komzáková Monika, Topolová 2, Olomouc 
Kotrčová Jitka, Topolová 2, Olomouc 
Litvíková Jana, Wittner Kamil, Topolová 6, Olomouc 
Lukáč Viliam, Topolová 6, Olomouc 
Mádrová Tamara, Topolová 6, Olomouc 
Martinovská Kateřina, Topolová 4, Olomouc 
Mertová Silvie, Matoušek Martin, Topolová 2, Olomouc 
Mertová Simona, Topolová 2, Olomouc 
Metnarová Eva, Topolová 4, Olomouc 
Mičkerová Petra, Balko Marek, Topolová 2, Olomouc 
Nádvorníková Gabriela, Topolová 2, Olomouc 
Navrátilová Magda, Topolová 2, Olomouc 
Nedomová Eva, Topolová 4, Olomouc 
Neoral Vlastimil, Lenka, Topolová 2, Olomouc 
Novák Josef, Topolová 4, Olomouc 
Novák Karel, Topolová 4, Olomouc 
Pašková Irena, Topolová 6, Olomouc 
Pijáková Hana, Topolová 4, Olomouc 
Popelková Lenka, Topolová 2, Olomouc 
Pospíšilová Monika, Topolová 4, Olomouc 
Přichystalová Jana, Topolová 4, Olomouc 
Přikryl Jaromír, Topolová 2, Olomouc 
Rajhelová Pavla, Topolová 4, Olomouc 
Rellová Svatoslava, Topolová 2, Olomouc 
Sázeček Hubert a Ivona, Topolová 4, Olomouc 
Sedláček Jiří a Marcela, Topolová 6, Olomouc 
Sedlařík Zdeněk a Ingrid, Topolová 2, Olomouc 
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Severová Petra, Topolová 4, Olomouc 
Sikorová Alena, Květoslav, Topolová 4, Olomouc 
Skaliclý Petr, Topolová 6, Olomouc 
Mgr. Skřivánek Petr, Topolová 4, Olomouc 
Sladká Jiřina, Topolová 2, Olomouc 
Smička Jindřich, Topolová 4, Olomouc 
Smolíková Andrea, Lukáš, Topolová 6, Olomouc 
Sovová Jitka, Topolová 4, Olomouc 
Stloukalová Edita, Topolová 2, Olomouc 
Subota Michal, Topolová 6, Olomouc 
Svozilová Jarmila, Topolová 4, Olomouc 
Šandorová Dagmar, Topolová 2, Olomouc 
Šmelková Kateřina, Jiří, Topolová 6, Olomouc 
Šobrová Helena, Topolová 2, Olomouc 
Šotolová Blanka, Topolová 4, Olomouc 
Šulcová Božena, Topolová 6, Olomouc 
Tandler Radek, Topolová 6, Olomouc 
Vesecký Martin, Odložilová Jana, Topolová 6, Olomouc 
Veselý Jiří, Lenka, Topolová 4, Olomouc 
Veselý Josef, Topolová 4, Olomouc 
Voždová Miluše, Topolová 2, Olomouc 
Vrba Tomáš, Topolová 4, Olomouc 
Vyroubalová Hana, Topolová 4, Olomouc 
Vyskočilová Jana, Martin, Topolová 2, Olomouc 
Wiedermannová Hana, Topolová 2, Olomouc 
Zapletal Viktor, Topolová 4, Olomouc 
Žák Vlastimil, Eva, Topolová 6, Olomouc 
Žůrek Jan, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Jančíková Jaroslava, Libor, U Letiště 2, Olomouc 
Troják Karel, Martina, Černá cesta 25, Olomouc 
Horváthová Iveta, Michal, Černá cesta 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Balážová Jozefa, P. Přichystala 70, Olomouc 
Janků Miroslav, P. Přichystala 70, Olomouc 
Bandyová Jarmila, P. Přichystala 70, Olomouc  
Ščuková Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3 c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 
Čtvrtlíková Zuzana, Radek, Černá cesta 3, Olomouc 
Hauerová Lidia, Adolf, P. Přichystala 70, Olomouc 
Baláž René, P. Přichystala 70, Olomouc 
Mirgová Agnesa, P. Přichystala 70, Olomouc 
Bernatík Václav, Topolová 2, Olomouc 
Endlicher Kamil, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b,c,d,e,f) 
 
3.  s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Zdenka Rozholdová, Černá cesta 7, Olomouc 
Olga Hrbková, Černá cesta 33, Olomouc 
Soňa Všetičková, Ot.Jeremiáše 16, Olomouc 
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     b) na 1 rok s nájemci: 
Olga Oláhová, U Letiště 4, Olomouc 
Anna Krejčí, U Letiště 4, Olomouc 
Martin a Šárka Švubovi, Družební 11, Olomouc 
      c) na 1/2 roku s nájemci: 
Jan a Karolina Planičkovi, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c)    
 
4.  s revokací usnesení RMO ze dne 6.4.2004 ve věci výměny bytu 
dle důvodové zprávy bod 6)                                                         
 
5.  s uzavřením nových nájemních smluv  z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Veronika Karchňáková, Legionářská 1, Olomouc 
Jiří Pustina, Dukelská 19, Olomouc 
Jiří Frank, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)    
 
6. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Foerstrova 1, Olomouc,  Anežka Kovaříková o dceru Hanu Kovaříkovou 
na byt Skupova 1, Olomouc  Jana Grauerová o dceru Jarmilu Vykrutíkovou a zetě  
Adama Vykrutíka 
na byt Wanklova 6, Olomouc Božena Vyvozilová o Lenku Vyvozilovou  
na byt Skupova 17, Olomouc Martin Major o sestru Elišku Majorovou 
dle důvodové zprávy bod a,b,c,d) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti - žádost TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu požadavku představenstva TSMO, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkyni primátora PhDr. Marcele Hanákové ve spolupráci s bytovým úsekem SNO, a.s. 
realizovat přijaté usnesení 
T: 19.10.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s paní Emílií Holemou dle důvodové zprávy 
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Boženou Šanovou dle důvodové zprávy 
c) uzavření nájemní smlouvy s paní Boženou Veselíkovou dle důvodové zprávy 
d) uzavření nájemní smlouvy s paní Annou Naglovou a Evou Molatovou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Systém údržby dom ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
dopracovat předložené seznamy A a B dle diskuse v RMO a výsledek předložit RMO 
T: 19.10.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Dům U Letišt ě 2, 4, 6, 8 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
slevu na nájemném dle důvodové zprávy s platností od 1.9.2004  
 
3. schvaluje 
zařazení oprav domu U Letiště 2, 4, 6, 8 dle důvodové zprávy do návrhu plánu oprav na rok 
2005 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
9 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 497/2 zahrada v k. ú. Nové Sady o výměře 326 m2 
předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Rooseveltova 38 dle důvodové 
zprávy bod 1 str. 1 
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2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 425/2 zahrada v k. ú. Nová Ulice o výměře 339 m2 
předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Litovelská 9 dle důvodové zprávy bod 
2 str. 1, 2 
 
3. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 332/7 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře 136 m2 
předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Horní Hejčínská 15 dle důvodové 
zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 9/20 zahrada o výměře 402 m2 v k. ú. Řepčín 
předem určenému zájemci, a to vlastníku domu Řepčínská 64 dle důvodové zprávy bod 4 
str. 2, 3 
 
5. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 92 zast. pl. v k. ú. Hejčín o výměře 546 m2 
předem určenému zájemci, a to spoluvlastníkům domu Štolbova 3A dle důvodové zprávy 
bod 5 str. 3, 4 
 
6. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1038 zast. pl. v k. ú. Hodolany o výměře 230 m2 
předem určenému zájemci, a to  spoluvlastníkům domu Horova 4 dle důvodové zprávy bod 6 
str. 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 602 zast. pl. o výměře 804 m2 v k. ú. Chválkovice předem 
určenému zájemci spoluvlastníkům domu Chválkovická 84, a to MUDr. Ivo Stárkovi, Milanu 
Kovačičovi a Ludmile Pospíšilové za kupní cenu ve výši 68.250,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 7 str. 4, 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Zdeny Kafúnové ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 101/1 zahrada v k. ú. 
Lazce o výměře 759 m2 dle důvodové zprávy bod 8 str. 5 
 
9. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 644/4 ostatní plocha o výměře 3 713 m2 v k. ú. Hodolany 
Společenství vlastníků jednotek domu Vejdovského 1 a 3, Společenství vlastníků bytů 
Božetěchova 4, Občanskému sdružení podílových spoluvlastníků domu Božetěchova 6. 
Následné uzavření předmětného pozemku bude provedeno na náklady spoluvlastníků 
přilehlých domů s výší nájemného 100,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a za podmínek dle důvodové zprávy bod 9 str. 5, 6, 7 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23. 9. 2003 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 265  zast. pl. o 
výměře 478 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 10 str. 7, 8 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 478 m2 v  k. ú. Nová Ulice 
spoluvlastníkům domu Resslova 21 a to, Boženě Gogolové, Milanovi a Věře Holubovým, 
Věře Jakubcové, ing. Jiřímu Jirkovi, Inocenci a Danuši Kučerovým, Drahomíře Osladilové a 
RNDr. Jaroslavu a Vlastě Páťalovým za kupní cenu ve výši 113 320,- Kč dle důvodové 
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zprávy bod 10 str. 7, 8 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2004 ve věci prodeje domu  Nešporova 7, 9, 11, 13, 15  s 
pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 zast. pl. o výměrách 229, 224, 227, 225 a 227 
m2 vše v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 11 str. 8, 9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodeje domu  Nešporova 7, 9, 11, 13, 15  s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 
zast. pl. o výměrách 229, 224, 227, 225 a 227 m2 vše v k. ú. Povel po jednotkách 
oprávněným nájemcům domu za nové kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle 
důvodové zprávy bod 11 str. 8, 9 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu Riegrova 33 s pozemkem parc. 
č. st. 396 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú.  Olomouc-město a prodeje NP v domě Riegrova 
33 se spoluvlastnickým podílem 17970/397663  na společných částech domu Riegrova 33 a 
pozemku parc. č. st. 396 zast. pl.  vše v k. ú. Olomouc město za  kupní cenu ve výši  
1.078.000,- Kč oprávněnému nájemci KNIHKUPECTVÍ VOTOBIA  s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod 12 str. 9, 10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodeje domu Riegrova 33 s pozemkem parc. č. st. 396 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú.  
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu za nové kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 12 str. 9, 10 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP v domě Riegrova 33 se spoluvlastnickým podílem 1846/3604  na společných 
částech domu Riegrova 33 a pozemku parc. č. st. 396 zast. pl.  vše v k. ú. Olomouc město 
za  kupní cenu ve výši  1.113.556,- Kč oprávněnému nájemci KNIHKUPECTVÍ VOTOBIA    
s. r. o. dle důvodové zprávy bod 12 str. 9, 10 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Skupova 1, 3, 5 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Skupova 1 ve věci přehodnocení znaleckého posudku a snížení 
kupních cen předmětného domu dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Lakomých ve věci snížení kupní ceny bytu č. 18  v domě Skupova 5 z 
důvodu špatného stavu domu dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Naděždy Šebestové ve věci snížení kupní ceny bytu č. 20 v domě Skupova 5 o 
část nákladů na rekonstrukci bytového jádra dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Terezie Škrovánkové ve věci snížení kupní ceny bytu č. 23 v domě Skupova 5 z 
důvodu špatného stavu domu dle důvodové zprávy bod 13 str. 10, 11, 12 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Skupova 7, 9, 11 po  jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové zprávy bod 14 str. 12, 13, 14 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jolany Smékalové ve věci snížení kupní ceny bytu č. 16 v domě Skupova 9 z 
důvodu havarijního stavu domu dle důvodové zprávy bod 14 str. 12, 13, 14 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Stratilových ve věci snížení kupní ceny bytu č. 23 v domě Skupova 9 z 
důvodu nutných oprav bytu dle důvodové zprávy bod 14 str. 12, 13, 14 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Skupova 11 ve věci převodu pozemků parc. č. st. 838, 837, 836 zast. 
pl. v k. ú. Nové Sady od nynějšího vlastníka České republiky na nového vlastníka statutární 
město Olomouc dle důvodové zprávy bod 14 str. 12, 13, 14 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Martina Kadlčíka ve věci snížení kupní ceny bytu č. 8 v domě Skupova 11 o 
30% z důvodu vložených investic (byt po neplatičích) dle důvodové zprávy bod 14 str. 12, 13, 
14 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Raimundy Wernerové ve věci odkoupení společných částí domu (kolárna) dle 
důvodové zprávy bod 14 str. 12, 13, 14 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Skupova 13, 15, 17 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 15 str. 14, 15 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Skupova 13, 15, 17 ve věci přehodnocení znaleckého posudku a 
snížení kupních cen předmětného domu dle důvodové zprávy bod 15 str. 14, 15 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wanklova 12 s pozemkem parc. č. st. 1059 zast. pl. o výměře 523 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po  jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 12 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 12 dle důvodové zprávy bod 16 str. 15, 16 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wanklova 10 s pozemkem parc. č. st. 1058 zast. pl. o výměře 427 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 10 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod 17 str. 16 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wanklova 6 s pozemkem parc. č. st. 1056 zast. pl. o výměře 406 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 6 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod 18 str. 17 
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33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wanklova 4 s pozemkem parc. č. st. 1055 zast. pl. o výměře 410 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 4 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 19 str. 17 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wolkerova 44 s pozemkem parc. č. st. 659 zast. pl.  o výměře 238 m2 a parc. č. 
2130 ost. pl. o výměře  210 m2 v k. ú. Nová Ulice po jednotkách oprávněným nájemcům 
domu za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 16 dle důvodové zprávy bod 20 str. 
18 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Matyldy Hádalové dle přílohy č. 17 dle důvodové zprávy bod 20 str. 18 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové prostory jednotky č. 1036/38 v domě Jungmannova 18, 20, 22 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  320/65322 na společných částech domu a pozemku 
oprávněnému nájemci Ing. Dominiku Budinskému za kupní cenu ve výši 98.530,59 Kč dle 
důvodové zprávy bod 21 str. 18, 19 
 
37. schvaluje 
žádost budoucích spoluvlastníků domu Foerstrova 17 o provedení rekolaudace nebytové 
prostory č. 961/78 na společnou část domu Foerstrova 17 dle důvodové zprávy bod 22 str. 
19, 20 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující bytových jednotek dle důvodové zprávy bod 23 str. 20, 21 
 
39. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 24 str. 21, 22 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
10 Veřejná obchodní sout ěž 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
výsledky veřejné obchodní soutěže dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh mandátní smlouvy s vítězem veřejné obchodní soutěže na prodej 
nemovitostí z majetku SmOl 
T: 7.9.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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11 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
12 Mistrovství sv ěta noviná řů - žádost o finan ční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky ve výši 400 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. souhlasí 
s vykrytím částky 400 tis. Kč z rezervy rozpočtu 
 
4. ukládá 
předložit návrh na poskytnutí příspěvku na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
spolupracovat při přípravě společných aktivit konaných v rámci MS novinářů v lyžování 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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13 Analýza hospoda ření příspěvkových organizací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací 
zřizovaných SmOl včetně škol a školských zařízení 
T: 19.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit na jednání RMO výsledný materiál dle opatření č. 4 důvodové zprávy 
T: leden 2005 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Plnění rozpo čtu 2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zvýšení rozpočtové rezervy  o úspory vykázané v příloze č. 22 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
15 Dopady DPH na rozpo čet 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
připravit a RMO předložit návrh rozdělení rezervy ke krytí dopadů změn DPH ve výši 
maximálně 10 mil. Kč u TSMO, a.s. a VFO, a.s. 
T: 7.9.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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16 Finanční vypo řádání ZŠ Olomouc, t ř.Svornosti 37 a ZŠ 
Olomouc, Na Hrad ě 5 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání ZŠ Olomouc, tř.Svornosti 37 a ZŠ Olomouc, Na Hradě 5 dle důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
realizovat schválené rozpočtové změny dle přílohy č. 3  důvodové zprávy 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Úhrada neinvesti čních výdaj ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuse v RMO a předložit jej na příští jednání RMO 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Příspěvek na úhradu výdaj ů MŠ Sluní čko 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu c) důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Smlouva OLTERM & TD Olomouc,  a.s. - Dodatek č. 28 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 28 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 28 
T: 7.9.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Design manuál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO upřesněný návrh logotypů firem m-ARK a AdMark dle diskuse v RMO 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Projekt ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
22 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
23 Aquapark - chodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu 2 řešení přístupu pěších k Aquaparku dle kapitoly 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
dle vybrané varianty řešit vzniklou situaci jednáním s dotčenými orgány státní správy 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Rekonstrukce objektu Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešeními dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
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25 Veřejné zakázky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
hodnotící komisi včetně náhradníků pro veřejnou zakázku ref. č. 57-04 ve složení dle 
upravené důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
kvalifikační komisi hodnocením kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku ref. č. 57-04  dle 
upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
26 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
27 Tyflocentrum Olomouc, o.p.s. - žádost o odložení v yúčtování 

dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost fy TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. o posunutí termínu vyúčtování dotace 
 
3. ukládá 
odboru investic ihned uzavřít dodatek ke smlouvě č. 157/OI-VFP/2004/Dv o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu města Olomouce vymezující změnu termínu vyúčtování dotace 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
28 Slavnostní nasv ětlení kostela sv. Michala  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
instalaci hromosvodné soustavy na domě na Žerotínově nám. 12, Olomouc na náklady 
města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
29 Využívání honiteb na lesním majetku SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
- s rozdělením honitby „Lesy města Olomouce“ na tři vlastní honitby 
- s vyhlášením výběrového řízení na pronájem honiteb vzniklých z honitby „Lesy města 
Olomouce“ dle varianty 1 A důvodové zprávy) a honitby Březová a s pronájmem těchto 
honiteb na účet Správy lesů města Olomouce zájemci, který podá z ekonomického hlediska 
nejvýhodnější nabídku 
 
3. pověřuje 
ředitele Správy lesů města Olomouce ing. Romana Šimka: 
- provést jménem statutárního města Olomouce kroky vedoucí k rozdělení honitby „Lesy 
města Olomouce“ na tři vlastní honitby 
- připravit podklady pro výběrové řízení na pronájem honiteb a toto výběrové řízení zveřejnit 
- uzavřít jménem města Olomouce na účet Správy lesů města Olomouce nájemní smlouvy 
na pronájem honiteb dle výsledků výběrového řízení 
· postupovat při vyřízení žádosti pana Sedláčka dle varianty 4 A) důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora ing. Jaromíra Czmera 
stanovit personální obsazení výběrové komise pro posouzení nabídek na pronájem honiteb 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Kontrola využívání finan čních prost ředků poskytnutých z 

rozpo čtu SmOl, správa a vedení majetku v roce 2003 u 
příspěvkové organizace MŠ Olomouc,Zeyerova 23.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat opatření dle bodu III. 3 důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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31 Použití finan čních prost ředků poskytnutých z rozpo čtu SmOl 
na restaurování fresky ve Vojenské nemocnici Olomou c v roce 
2002 -2003. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
32 Dotace na technickou infrastrukturu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle upraveného bodu č. 4 důvodové zprávy a předložit RMO zprávu o stavu 
postupu řešení 
T: leden 2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upraveného bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 16.12.2003 o zřízení zástavního práva na  objekty: 
- dům Dolní nám. 6, č.p. 195 s pozemkem parc. č. 616 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc 
- město 
- dům Dolní nám. 7, č.p. 194 s pozemkem parc. č. 615 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc 
- město 
- dům Opletalova 1, č.p. 364 s pozemkem parc.č. 322/1 - zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Olomouc - město 
- dům nám. Národních Hrdinů 4, č.p. 622 s pozemkem p.č. 771/1 - zast. plocha a nádvoří v 
k.ú. Olomouc - město  
ve prospěch České republiky  - Ministerstva pro místní rozvoj 
 
5. ukládá 
předložit návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 16.12.2003 o 
zřízení zástavního práva na  objekty: 
- dům Dolní nám. 6, č.p. 195 s pozemkem parc. č. 616 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc 
- město 
- dům Dolní nám. 7, č.p. 194 s pozemkem parc. č. 615 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc 
- město 
- dům Opletalova 1, č.p. 364 s pozemkem parc.č. 322/1 - zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Olomouc - město 
- dům nám. Národních Hrdinů 4, č.p. 622 s pozemkem p.č. 771/1 - zast. plocha a nádvoří v 
k.ú. Olomouc - město  
ve prospěch České republiky  - Ministerstva pro místní rozvoj 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Hřišt ě Balbínova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit RMO návrh zadání studie dětského hřiště a cyklostezky 
v lokalitě Balbínova 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Zpracování zm ěny ÚPnSÚ č. XII 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výběr zpracovatele souboru změn ÚPnSÚ č. XII dle důvodové zprávy 
T: 7.9.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Dolní nám ěstí, zadání studie rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup při pořízení studie rekonstrukce Dolního náměstí dle bodu 2 b důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh zadání studie Radě města Olomouce ke schválení 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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36 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené složení realizačního týmu dle části 5.1 důvodové zprávy ve variantě B)  
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na „ Výzvu investorům“ pro vstup do zóny 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
37 Zimní stadion - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ledové 
plochy a související technologie ve výši dle kapitoly 3.A) důvodové zprávy do soupisu 
nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ledové plochy a související 
technologie dle upravené varianty  A kapitoly 3. upravené důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zpracovat zadání na zpracování variantní studie cílového řešení zimního stadionu včetně 
návrhu jejího financování 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Předzahrádky - stížnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 



 23

2. zamítá 
stížnost RNDr. Ivo Špringera jako bezdůvodnou a trvá  na svém původním rozhodnutí o 
schválení umístění předzahrádky k restauraci DRÁPAL 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
39 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla klientů MENPOS v souladu s důvodovou 
zprávou ad A 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro p. Josefa Nádvorníka v souladu s důvodovou zprávou 
ad B 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro p. Miroslava Uhlíře po doložení podkladů  v souladu s 
důvodovou zprávou ad C 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
40 Mimo řádné události na olomoucku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
do soupisu nekrytých požadavků částku 100 tis. Kč na odbor 42 §5212 pol. 5139 a 80 tis. Kč 
na §5512 pol. 5137 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
41 Příspěvky v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 



 24

3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle upravené důvodové zprávy a v 
souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
42 Analýza zdravotních a environmentálních rizik  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vypouští ze sledování 
bod 22 část 3 usnesení RMO ze dne 10.9.2002 s  pololetním termínem plnění 
 
Předložil: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
 
 
43 Kultura - p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Škody na majetku m ěsta ve správ ě VFO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky ve výši 174 tis. Kč dle důvodové zprávy do nekrytých požadavků 
rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2004 
T: 7.9.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. souhlasí 
s vykrytím částky dle bodu 2 usnesení z rozpočtu SmOl 
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4. ukládá 
ihned realizovat schválenou rozpočtovou změnu 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
45 Mobilita pro všechny - dotace ze SFDI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
46 Organiza ční záležitosti - na řízení vlády č. 337/2004 Sb.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se stanovením odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům komisí RMO - 
nečlenům zastupitelstva ve výši dle upravené přílohy č. 2 s účinnosti od 1.7.2004 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
tyto odměny 
 
4. ukládá 
předložit na nejbližším zasedání ZMO návrh odměn ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
47 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru investic dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
realizovat přijaté usnesení 
T: 5.10.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
48 Plnění akčního plánu Programového prohlášení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
49 Návrh úprav Jednacího řádu ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem úprav Jednacího řádu ZMO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 21.9.2004  návrh úprav Jednacího řádu ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit upravený Jednací řád ZMO dle navržených úprav 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
50 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 upravené přílohy č. 1 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
51 Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
52 Zahrani ční služební cesta - Pécs  
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 
 
 
53 Zpráva ze zahrani ční služební cesty - Itálie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
jednat s hoteliéry, připravit nabídku na internet, připravit návštěvu italské delegace 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
54 Příprava 12. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín 12. zasedání ZMO: na úterý 21.9.2004 od 9.oo hodin 
- místo zasedání: Regionální centrum Olomouc - sál Pegasus, Jeremenkova 40b, Olomouc 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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55 Organiza ční postup p řípravy rozpo čtu na rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Organizační postup přípravy rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2005 
dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
56 Žádost St řediska rané pé če Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č.1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
57 Komise - zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy na odvolání členů KMČ  podle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrhy na jmenování členů KMČ podle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
o změnách KMČ informovat předsedy KMČ a nové členy 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
58 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy –  
položku č. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
59 Změny jízdních řádů a dodatky ke smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy změn jízdních řádů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem Connex Morava a.s. a návrh dodatku ke smlouvám 
s obcemi Štěpánov a Velký Týnec dle příloh důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě s dopravcem Connex Morava a.s. 
T: 7.9.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvám s obcemi Štěpánov a Velký Týnec 
T: 7.9.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
60 Návrh zm ěny ceníku parkovacího řádu v podzemních garážích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh změny ceníku 
 
3. ukládá 
odboru dopravy připravit dodatek ke smlouvě s TSMO, a.s. 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
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4. ukládá 
seznámit provozovatele TSMO, a.s. se změnou ceníku 
T: 7.9.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
61 Různé  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. garantuje 
v souladu s čl. 9 obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 akci sportovní soutěž „TFA - Olomouc“ 
dne 21.8.2004 v prostorách před Krajským úřadem Olomouckého kraje 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


