
 
USNESENÍ 

 

ze 48. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7.9.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO  k termínu 7.9.2004 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) dle 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 
 
4. vypouští ze sledování 
bod 15 část 2 usnesení RMO ze dne 29.4.2003, týkající se hřiště Balbínova 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Davidu Galgonkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 170 m2 v k. 
ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Aloisi Navrátilovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 203 m2 
v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Pavlu Gabrielovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada  o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci  paní Alici Ručkové dle důvodové zprávy bod I. 
4)  
 
5. zveřejnění úplatného  pronájmu pozemku parc. č. 399 zast. pl. o výměře 17 m2 a 
pozemku parc. č. 1106/74 zahrada o výměře 874 m2, vše v k. ú. Černovír předem určeným 
zájemcům manželům Daně a Zdeňkovi Dokoupilovým dle důvodové zprávy bod I. 7)  
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6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada  o výměře 80 m2 v 
k.ú. Lazce předem určeným zájemcům manželům Vladimíru a Naděždě Michlovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci paní Marii Hojgrové dle důvodové zprávy bod I. 
9)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Janu a  Marii Hrubým dle důvodové 
zprávy bod I. 10)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Svatopluku Havránkovi dle důvodové 
zprávy bod I. 11)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Bohuslavu a Jiřině Jakobovým dle 
důvodové zprávy bod I. 12)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 zahrada o  výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Eduardu a Anně Skácelovým dle 
důvodové zprávy bod I. 13)  
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.  č. 1001 ost. pl. o výměře  52 m2  v  
k. ú. Hodolany předem určeným zájemcům manželům Ferdinandu a Zdeňce Žídlíkovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 14)   
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 70 m2 a části 
pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 70 m2, vše  v k. ú. Slavonín manželům Haně a 
Miroslavu Ostrým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 15)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v 
k. ú. Chválkovice předem určeným zájemcům manželům Vladimíru a Jaroslavě Vavrušovým 
dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku s parc. č. 371 o výměře 90,50 m2 v 
katastrálním území Olomouc parc.č. město předem určeným zájemcům Fotografia Olomouc, 
manželům Mgr. Libuši Mlčákové a Mgr. Drahomír Mlčákovi, manželům Ladislavě Hasalíkové 
a Aloisu Hasalíkovi a Ing. Sylvii Tomandlové za účelem zřízení parkovacích stání na dobu 
neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod I. 17)   
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu dříve atelieru o velikosti 21,76 m2 , Náves Svobody 37 
předem určenému zájemci panu Karlu Nováčkovi za účelem připojení ke kovářské dílně dle 
důvodové zprávy bod I. 18)  
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku s parc. č. 21/13 o výměře 99 m2 v 
katastrálním území Lazce předem určenému zájemci Ottu Bezděkovi se sníženou sazbou 
nájemného 1,- Kč/m2/rok po dobu 1 roku, poté 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 19)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy tř. Svobody 21,  předem určenému zájemci 
společnosti Accor Services CZ s.r.o. za účelem umístění antény se sazbou nájmu 6.500,- 
Kč/rok/1 anténa dle důvodové zprávy bod I. 20)  
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19. zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní náměstí č.o. 7, prodejna zeleniny, 255 m2 
předem určenému zájemci Trimex Olomouc spol. s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 21)  
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy a společných prostor domů Zikova č.o. 15, 
17 předem určenému zájemci společnosti OT-TECHNIK s.r.o. za účelem instalace antény, 
kabelových rozvodů a telekomunikační technologie (Hub-u) za účelem připojení k internetu 
přes WiFi síť domů se sazbou nájemného 6.500,- Kč/rok/1 anténa na dobu určitou do doby 
prodeje domu dle důvodové zprávy bod I. 22)  
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu částí střech a společných prostor domů: Černá cesta 41, 
43, 45, 47; Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19; Foerstrova 33; Na Vozovce 46, 48, 50; Nešporova 
7, 9, 11, 13, 15; Řezáčova 16, 18, 20; Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Skupova 7, 9, 11; 
Stiborova 20, 22, 24, 26, 28; Zikova 5, 7  9, 11, 13 předem určenému zájemci společnosti 
ERKOR, s.r.o. za účelem instalace datové distribuční sítě se sazbou nájemného 6.500,- 
Kč/rok/1 anténa na dobu určitou do doby prodeje domu dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu částí střech a společných prostor domů: Černá cesta 31, 
33; Družební 4; Rooseveltova 90; Tererovo nám. 2 předem určenému zájemci společnosti 
ERKOR, s.r.o. za účelem instalace datové distribuční sítě se sazbou nájemného 6.500,- 
Kč/rok/1 anténa na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy a společných prostor domu Stiborova č.o. 
30 za účelem umístění antény, aktivních prvků a rozvodu kabeláže k užívání internetu 
předem určenému zájemci FOFRnet spol. s.r.o. se sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/ jedna 
anténa na dobu určitou do doby prodeje domu dle důvodové zprávy bod I. 24)  
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu částí střech a společných prostor domů Rožňavská č.o. 
3, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 za účelem umístění antén, aktivních prvků a rozvodů kabeláže k 
užívání internetu předem určenému zájemci FOFRnet spol. s.r.o. se sazbou nájmu 6.500,- 
Kč/rok/jedna anténa na dobu určitou do doby prodeje domů dle důvodové zprávy bod I. 25)  
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy a společných prostor domu Politických 
vězňů č.o. 2 za účelem umístění antény, aktivních prvků a rozvodu kabeláže pro příjem 
bezdrátového internetu předem určenému zájemci panu Jiřímu Vláčilovi, obchodní jméno Jiří 
Vláčil - WELLNET se sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/jedna anténa na dobu neurčitou dle 
důvodové zprávy bod I. 27)  
 
26. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 7 680 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. za 
podmínky, že nebudou projíždět ani jiným způsobem zasahovat do plochy sloužící jako 
autocvičiště a za podmínky, že při skončení výpůjčky uvede pozemek do původního stavu 
dle důvodové zprávy bod I. 28)  
 
27. zveřejnění výpůjčky plakátovacích válců na pozemcích parc. č. 461 ost. pl. v k. ú. Svatý 
Kopeček, parc. č. 405/1 zast. pl. v k.ú. Radíkov, parc. č. 200 ost. pl. v k.ú. Lošov, parc. č. 
419/3 ost. pl. v k. ú. Hejčín a plakátovací plochy na pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. v k. ú. 
Hodolany, společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s. r. o. za podmínek odboru  
vnějších vztahů a informací dle důvodové zprávy bod I. 29)  
 
28. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. a společnosti EURO 
Enterprise, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 31)  
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29. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o výměře 6 m2 nacházejících se v 
objektu ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 předem určenému zájemci panu Liboru Zaťkovi dle 
důvodové zprávy bod I. 32)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 126/2 ost. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce 
manželům Václavu a Marcele Dvořákovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1)   
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2 a části 
pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 140 m2, vše v k. ú. Slavonín panu Pavlu 
Martinkovi bez možnosti umístění  staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce 
panu Martinu Losertovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Neředín 
manželům Ladislavu a Jitce Cankařovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 5)   
 
34. úplatný pronájem pozemku parc. č. 111 zahrada o výměře 1002 m2 v k.ú. Lošov panu  
Otakaru Svobodovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 69/9 louka o výměře 150 m2 v k. ú. Řepčín 
manželům Mgr. Evě a Zdeňkovi Černochovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 7)  
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 148 m2 a části parc. 
č. 446/12 ost. pl. o výměře 135 m2 v k. ú. Slavonín panu Josefu Dieslovi bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 100 m2 a části 
pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 100 m2 vše  v k. ú Slavonín panu doc. Ing. 
Vladislavu Toulovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Povel 
manželům Miloši a Ludmile Jabůrkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 10)   
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 450/1 zahrada  o výměře 256 m2  v k. ú. 
Slavonín manželům Zuzaně a Miroslavu Jiříčkovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 126 m2 a části 
pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 157 m2, vše v k. ú. Slavonín panu Jaromíru 
Bednaříkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 50 m2 a části 
pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 50 m2, vše  v k. ú. Slavonín paní Sylvě 
Navrátilové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
42. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1045/3 zahrada o výměře 111 m2 a pozemku parc. č. 
96/1 zast. pl. o výměře 156 m2 v k. ú. Černovír manželům Ing. Zdeňku a Daně Kubešovým 
dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
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43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 297 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko paní Ing. Stanislavě Vavrdové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod II. A) 17)  
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha o výměře 48 m2  v k. ú. 
Pavlovičky manželům Janě a Pavlu Vrzalovým za podmínky, že parkovací plocha ze 
zatravňovacích dlaždic bude odstraněna nejpozději do vydání územního rozhodnutí pro 
stavbu tzv. Východní tangenty na vlastní náklady bez možnosti náhrady dle důvodové zprávy 
bod II. A) 19)   
 
45. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 150/3 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc panu Michalu Daňkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 916 orná půda o výměře 15 m2  v k. ú. Nová 
Ulice panu Karlu Břízovi dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
 
47. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 324/109 ostatní plocha o výměře  254 m2  a  
parc. č. 540/25 ostatní plocha o výměře 120 m2 vše v k. ú. Neředín státní příspěvkové 
organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
48. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 75 m2  v k. ú. 
Droždín manželům Ing. Miroslavu a Ing. Věře Krištofovým za podmínky, že na pozemku 
nebudou prováděny stavební úpravy, zejména oplocení dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
49. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 543 trvalý travní porost o výměře 200 m2 v k. ú. 
Droždín panu Antonínu Červinkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
50. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1721/12 orná půda o výměře 4497 m2, parc. č. 
1722/2 orná půda o výměře 3156 m2, parc. č. 1723/2 orná půda  o výměře 6033 m2, části 
parc. č. 1724/2 ostatní plocha o výměře 170 m2, části parc. č. 1725/2 ostatní plocha o 
výměře 170 m2 a parc. č.1726/2 orná půda  o výměře 3303 m2 vše v k. ú. Holice u 
Olomouce Výzkumnému ústavu rostlinné výroby Praha - Ruzyně dle důvodové zprávy bod II. 
A) 27) 
 
51. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 2m2   v k. ú. 
Holice u Olomouce společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 28)  
 
52. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 121/5 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. 
Olomouc-město panu Michalu Čížovi dle důvodové zprávy  bod II. A) 30)  
 
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/40 ostatní plocha o výměře 9  m2 v k. ú. 
Povel  panu Jiřímu Sedláčkovi za podmínky, že v sortimentu, který bude ve stánku nabízen k 
prodeji nebudou alkoholické nápoje dle důvodové zprávy bod II. A) 31)  
 
54. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 4 m2  v k. ú. Povel, 
části pozemku parc. č. 583/11 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany,  části pozemku 
parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 4 m2  v k. ú. Lazce společnosti ARES CZ, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 32)  
 
55. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 451/27 ostatní plocha  o výměře  5 m2 v k. ú. 
Povel panu Jiřímu Pivodovi za podmínky, že v sortimentu, který bude ve stánku nabízen k 
prodeji nebudou alkoholické nápoje dle důvodové zprávy bod II. A) 35)  
 
 



 6 

56. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc - město společnosti BAZO s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 37)  
 
57. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1693  orná půda o výměře 4406 m2,  parc. č. 1689/1 
orná půda o výměře 4207 m2, parc. č. 1691 orná půda o výměře  4275 m2, parc. č. 1690/1 
orná půda o výměře 2417 m2, parc. č. 1692/1 orná půda o výměře 1637 m2, parc. č. 1692/2 
orná půda o výměře 2040 m2, 1688/2 orná půda o výměře 566 m2, parc. č. 1678/42 orná 
půda o výměře 5 m2, parc. č. 1687/1 ostatní plocha o výměře 7510 m2 vše v k. ú. Holice u 
Olomouce paní   Ing. Marii Trefilové dle důvodové zprávy bod II. A) 39)  
 
58. úplatný pronájem pozemku parc.č. 150/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín 
Bytovému družstvu vlastníků bytů „ Tabulový vrch „ dle důvodové zprávy bod II. A) 40)  
 
59. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 841 o výměře 328 m2 paní Dagmar Spáčilové a 
části pozemku parc.č. 841 o výměře 328 m2 paní Ing. Ludmile Kostelníkové na dobu 
neurčitou při sazbě nájemného 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 45)   
 
60. způsob úhrady kupní ceny společností Calofrig a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 46)  
 
61. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky vody, dešťové 
kanalizace, splaškové kanalizace, přípojky STL plynu, přípojky NN na pozemku parc. č. 395 
zast. pl. o výměře 725 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch paní Mileny 
Kapounové dle důvodové zprávy bod II. A) 49)  
 
62. splátky kupní ceny pozemku parc. č. parc. č. 51 zahrada  o výměře 91 m2 v k. ú. 
Olomouc - město manželům Ing. Antonii a Ing. Tomáši Kubálkových s tím, že polovina kupní 
ceny bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část bude uhrazena 
ve 12-ti měsíčních splátkách dle důvodové zprávy bod II. A) 50)       
 
63. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo zřízení, vybudování, oprav a 
údržby plynové, kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 239/1 orná půda o 
výměře 330 m2, parc.č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2 a parc.č. 385/3 ost. pl. o výměře 2 
796 m2, vše v k.ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch Mgr. Zbyňka Štýbnara, Mgr. Martina 
Štýbnara a Dagmar Štýbnarové dle důvodové zprávy bod II. A) 51)  
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a užívání vodovodní 
přípojky - potrubí DN 150 mm a umístění a užívání komunikace vedoucí k centrálnímu 
skladu  na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc   ve  prospěch  vlastníka  oprávněných pozemků  parc. č. 1846/26  o  výměře  
5 747 m2, parc. č. 1846/27 o výměře 5 662 m2, parc. č. 1846/28 o výměře 5 440 m2, parc. č. 
1846/29 o výměře 2 756 m2, parc. č. 1846/30 o výměře 2 724 m2, parc. č. 1846/31 o výměře 
5 736 m2, parc. č 1846/32 o výměře 5 536 m2, parc. č. 1846/33 o výměře 5 171 m2, parc. č. 
1846/34 o výměře 4 313 m2, parc. č. 1846/35 o výměře 940 m2, parc. č. 1846/36 o výměře 
10 145 m2, parc. č. 1846/37 o výměře 821 m2, parc. č. 1846/38 o výměře 1 224 m2, parc. č 
1846/39 o výměře 5 091 m2, parc. č 1846/40 o výměře 1 284 m2, parc. č. 1846/41 o výměře 
18 572 m2, parc. č. 1846/42 o výměře 8 282 m2, parc. č. 1846/43 o výměře 4 562 m2, parc. 
č. 1846/44 o výměře 9 417 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
a  ve prospěch vlastníka centrálního skladu za podmínky vybudování odvodnění vozovky 
silnice I/55, a to v celé délce p.č. 1916/23 a p.č. 1916/24 před realizací vodovodní přípojky a 
komunikací vedoucích k centrálnímu skladu (umožňujících vjezd a výjezd na veřejnou 
komunikaci) za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod II. A) 53)  
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65. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování 
nadzemního vedení VVN 110 kV na pozemcích parc. č. 1846/91 o výměře 2 526m2, parc. č. 
1843/120 o výměře 354m2 vše orná půda, parc. č. 1916/23 o výměře 5 618m2, parc. č. 
1974/3 o výměře 1 030m2 vše ost. pl. a parc. č. 1845/29 orná půda o výměře 4 663m2, vše v 
k.ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 54)   
 
66. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch vlastníka oprávněných pozemků parc.č. 1846/26 o 
výměře 5 747 m2, parc.č. 1846/27 o výměře 5 662 m2, parc.č. 1846/28 o výměře 5 440 m2, 
parc.č. 1846/29 o výměře 2 756 m2, parc.č. 1846/30 o výměře 2 724 m2, parc.č. 1846/31 o 
výměře 5 736 m2, parc.č 1846/32 o výměře 5 536 m2, parc.č. 1846/33 o výměře 5 171 m2, 
parc.č. 1846/34 o výměře 4 313 m2, parc.č. 1846/35 o výměře 940 m2, parc.č. 1846/36 o 
výměře 10 145 m2, parc.č. 1846/37 o výměře 821 m2, parc. č. 1846/38 o výměře 1 224 m2, 
parc.č 1846/39 o výměře 5 091 m2, parc.č 1846/40 o výměře 1 284 m2, parc.č. 1846/41 o 
výměře 18 572 m2, parc.č. 1846/42 o výměře 8 282 m2, parc.č. 1846/43 o výměře 4 562 m2, 
parc.č. 1846/44 o výměře 9 417 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc a ve prospěch vlastníka centrálního skladu za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 55)   
 
67. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace včetně úprav k 
odvádění vody z komunikace na pozemcích parc.č. 1916/23 ost. pl. o výměře 5 618 m2 a 
parc.č. 1916/24 ost. pl. o výměře 973 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 56)    
 
68. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 354/1 orná půda o výměře 6 477 m2, parc. č. 293/2 trvalý lesní porost o 
výměře 75 m2 a parc. č. 393 ost. pl. o výměře 8 354 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 57)  
 
69. úplatný pronájem NP - 8. května 12/14 – nacházející se ve dvorním traktu - 118 m2 
Sdružení pro alergické děti Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
70. úplatný pronájem NP - Horní nám. 21 - 31,85 m2 a  části pozemku parc. č. 372 zast. pl. o 
výměře 77 m2 v k. ú. Olomouc - město společnosti RK Invest, s. r. o.   dle důvodové zprávy 
bod II. B) 10)  
 
71. úplatný pronájem pozemku parc. č. 436 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu Jiřímu Vandrovci dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
72. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 050 m2 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce společnosti K - stav stavební, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
73. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/10 orná půda o výměře 195 m2 v k.ú. Pavlovičky 
manželům Ing. Bohdanu a Ing. Daně Klímkovým dle důvodové zprávy bod III. 16)    
 
74. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 211 ost. pl. o výměře 135 m2 v k.ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti VAPE, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 23)   
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75. úplatný pronájem částí pozemků parc. č.  124/6  ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  
75/135 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č.  125/6 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  
125/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  79/4 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, parc. č.  624/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  624/17 ostatní 
plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú.  Hodolany, parc. č.  368/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, v 
k.ú. Nové Sady, parc. č.  549/3 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  590/4 ostatní plocha 
o výměře 3 m2, parc. č.  705/1 ostatní plocha  o výměře 3 m2, vše v k.ú. Nová Ulice 
společnosti ARES CZ  s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
76. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 451/47 ostatní plocha o výměře 54 m2 v k.ú. 
Povel Mgr. Ivetě Žouželkové na dobu určitou 15 let dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
  
77. vrácení peněžitého daru ve výši 120.000,-Kč společnosti REAL ATLANTA a.s. dle 
důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
78. zařazení částky 42.900,- Kč  do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2004 na § 3329-
záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví, položku 5171-opravy a udržování, na 
preventivní nátěr proti graffiti na objektu Michalské schody dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
79. okamžité vykrytí částky ve výši 42.900,- Kč z rezervy rozpočtu roku 2004 dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
80. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614053/99, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 7)   
 
81. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Nový program bydlení lokalita Nový 
Svět - Olomouc“, část vodovod mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Petrem Křenkem 
dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
82. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „RD na pozemku 
parc. č. 214/1, k.ú. Droždín - prodloužení vodovodního a plynovodního řadu“, mezi 
statutárním městem Olomouc a Ivo a Miroslavou Jiráskovými, dle důvodové zprávy bod IV. 
9)  
 
83. dodatek č.22 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené dne 29. 3. 2000 mezi statutárním městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
84. úplatné zřízení úplatného věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelové 
přípojky NN do nové přečerpávací stanice, systému SOS, DIS - přípojky vedení NN, přeložky 
kanalizace II/448, přeložky přečerpávací stanice výtlačně splaškové kanalizace, přeložky DK 
Olomouc 4 - Náměšť na Hané v km 140,317 a přeložky TK Olomouc - Náměšť na Hané v km 
140,317 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 právo uložení 
přeložky vodovodního převaděče Olomouc DN 800 v km 0,124 Sever. Spoje na pozemcích 
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 IV. 13)  
 
85. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře 623 m2 a pozemku 
parc.  č. 28/9  orná půda o výměře 59 m2, vše v k.ú. Pavlovičky manželům Ing. Bohdanu a 
Ing. Daně Klímkovým za podmínky provedení demolice garáží na vlastní náklady dle 
důvodové zprávy bod III. 28)      
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2. nevyhovuje žádosti 
1. pana  Ing. Josefa Hrona o úplatný pronájem pozemku parc. č. 184/39 orná půda o výměře 
370 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
2. pana Lukáše Berky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 32 zast. pl. o výměře 88 
m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
3. společnosti AUTOCENTRUM Olomouc s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
1054/1 ostatní plocha o výměře  159 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
4. společnosti RAILREKLAM, spol. s r. o o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/7 
ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 23)   
 
5. pana Miroslava Tichého o úplatný pronájem pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 
4430 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 3654 m2, parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 
2551 m2, parc. č. 1721/16 ostatní plocha o výměře 1776 m2 a parc. č.  1727 orná půda o 
výměře 11933 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 29)  
 
6. společnosti ARES CZ, s. r. o.   o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 832/1 lesní 
pozemek o výměře 4 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 32)       
 
7. pana Marka Schüllera o úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 78/22 ostatní plocha o 
výměře 7 m2, parc. č. 467 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 265/1 ostatní plocha o 
výměře 7 m2 vše v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 33)  
 
8. společnosti AGRA Chválkovice, s. r. o.  o úplatný pronájem pozemku parc. č. 670/23 orná 
půda     o výměře 458 m2  v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
 
9. pana Milana Brady o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 
690 m2 a části pozemku parc. č. 913/57 ostatní plocha o výměře 210 m2 vše v k. ú. Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 36)   
 
10. paní Mileny Kapounové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 395 zast. pl. o výměře 725 m2 v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 49)   
 
11. manželů Petra a Hany Zárubových o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu na pozemku parc. č. 842/2 ost. pl. o výměře 2 272 m2 v k.ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí č.p. 386 na pozemcích parc.č. 511/1 a 
parc.č. 511/3 a ve prospěch pozemků par.č. 835/54, parc. č. 835/56 a parc.č. 835/60, vše v 
k.ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 52)   
 
12. společnosti ARES CZ s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 20. 4. 2004 čís. spis. 
seznamu 2, bod II. 2  ve věci neschválení úplatného pronájmu částí pozemků parc.č. 449/41 
ostatní plocha o výměře 3m2 v k.ú. Nová Ulice, parc.č. 79/30 ostatní plocha o výměře 3m2, 
parc.č. 95/2 ostatní plocha o výměře 3m2,  parc.č. 79/28 ostatní plocha o výměře 3 m2 vše v 
k.ú.Olomouc-město, parc.č.  861/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 parc.č. 624/25 ostatní 
plocha o výměře 3 m2, parc.č. 938/1 ostatní plocha o výměře 3m2 vše v k.ú.Hodolany dle 
důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
13. Moravského divadla Olomouc  o úplatný  pronájem části pozemku  parc. č. 580/1 ostatní 
plocha   o výměře 3 m2 v  k. ú. Nová Ulice, části pozemku  parc. č. 74/1 ostatní plocha  o 
výměře 3 m2    v  k. ú. Lazce a části pozemku  parc. č. 350/22 ostatní plocha  o výměře 3 m2 
v  k. ú. Povel  dle důvodové zprávy bod II. A) 38)  
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14. manželů Zdeňka a Blanky Matějových o revokaci usnesení RMO ze dne 6. 4. 2004 ve 
věci nesouhlasu s prodloužením doby nájmu do 31.12.2030 v NP Horní náměstí 23 dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
3. souhlasí 
1. s rozšířením  účelu  úplatného   pronájmu části  pozemku  parc.  č. 51/7 ostatní    plocha  
o výměře 15 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce panu Ing. Radoslavu Chytrému z 
jednostranného billboardu na oboustranný dle důvodové zprávy bod II. A) 42)  
 
2. s rozšířením  účelu  úplatného   pronájmu části  pozemku parc. č. 590/3 ostatní  plocha  o 
výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Ing. Radoslavu Chytrému z jednostranného billboardu 
na oboustranný dle důvodové zprávy bod II. A) 43)  
 
3. s umístěním stavby Speciální škola a školská zařízení pro zrakově postižené Litovel na 
pozemcích parc. č. 527/4 a parc. č. 341/26 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod II. A) 47)    
 
4. s prodloužením termínu kolaudačního řízení v NP Dolní nám. 38, zřízení vinárny, 279,31 
m2, nejdéle však do 30. 9. 2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
5. se stavebními úpravami v NP Masarykova tř. 21, maximálně do výše 25.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
6. se snížením základního nájemného za období od 1.6.2003 do 10.6.2004 o 10% a snížit 
základní nájemné za období od 17.10. do 29.10.2003 o 50% v NP Dolní náměstí 38 - 22,50 
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
7. se snížením sazby nájemného v prostoru Dolní náměstí 30 na 96,-Kč/m2/rok od 1.3.2004 
do doby prodeje dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
8. se stavebními úpravami v NP Karafiátova 6 maximálně do výše 10.300,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II. B) 8)  
 
9. s prodloužením termínu k předložení stavebního povolení do 30. 11. 2004 dle důvodové 
zprávy bod IV. 12)    
 
10. s technickým zhodnocením pronajatého majetku  a odepisováním v účetnictví nájemce v 
NP Kyselovská 74 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
11. s úpravou nájemní smlouvy uzavřené se společností HBH Borneo Olomouc spol. s r. o.  
dle důvodové zprávy bod IV. 16)  
 
4. nesouhlasí 
1. s úplatným pronájmem části střechy a společných prostor domů: Rožňavská 1, 3, 8, 10, 
12, 14, 16, 18; Stiborova 30, 32, 34 a Zikova 15, 17 společnosti ERKOR, s.r.o. za účelem 
instalace datové distribuční sítě dle důvodové zprávy bod I. 23)  
 
2. s úplatným pronájmem části střechy a společných prostor domu panu Ing. Jaroslavu 
Flöglovi dle důvodové zprávy bod I. 26)  
 
3. s trvalým snížením nájmu v NP Dolní náměstí 38 – 22,50 m2 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 4)  
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4. s umístěním vývěsních tabulí realitní kanceláře Dachi na objektech Ostružnická č.o. 9/11, 
Riegrova č.o. 5,9,17, Opletalova č.o. 1, Pavelčákova č.o. 21, Horní náměstí č.o. 12, Školní č. 
o. 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
5. trvá 
na svém původním usnesení ze dne 4.5.2004 a nevyhovuje žádosti paní Mgr. Petry 
Běláškové o úplatný pronájem NP Ostružnická č.o. 40, prodejna luxusní oční optiky, 75 m2 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
6. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 20. 4. 2004 čís. spis. seznamu 2, bod II. 2  ve věci 
neschválení úplatného pronájmu  částí pozemků parc. č.  124/6  ostatní plocha o výměře 3 
m2, parc. č.  75/135 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č.  125/6 ostatní plocha o výměře 3 
m2, parc. č.  125/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  79/4 ostatní plocha o výměře 3 
m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č.  624/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  
624/17 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú.  Hodolany, parc. č.  368/1 ostatní plocha o 
výměře 3 m2, v k.ú. Nové Sady, parc. č.  549/3 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  590/4 
ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.  705/1 ostatní plocha  o výměře 3 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice společnosti ARES CZ   s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. část svého usnesení ze dne 29.6.2004 ve věci sazby nájemného a schvaluje  nájemné ve 
výši 250,- Kč/m2/rok se slevou 20% v garáži Neředínská 65 dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. část usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003 čís. spis. seznamu   2 bod II A) 62 ve věci změny 
doby úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 451/47  ostatní plocha o výměře 54 m2 v 
k.ú. Povel Mgr. Ivetě Žouželkové dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
4. usnesení ze dne 4.5.2004 o uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Komunikace s chodníky“ pro bytový dům PB 1.2, mezi statutárním městem Olomouc a  
společností VH PROSPEKT s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
5. usnesení RMO ze dne 18.5.2004, čísl. spis seznamu 2, bod II) A) 12) ve věci schválení 
úplatného 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 dle důvodové zprávy bod IV. 13)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod objektu bydlení č.p. 627 na pozemku parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří 
a pozemků parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří o výměře 263 m2, parc.č. st. 1236 zast.pl. a 
nádvoří o výměře 118 m2 a parc.č. 615/6 ost.pl. o výměře 1287 m2 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR - Správa vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 178/2 orná půda o výměře 556 m2 v k.ú. Unčovice, obec 
Litovel manželům Františkovi a Jiřině Bělaškovým za kupní cenu ve výši 12 700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. odprodej  pozemků  parc.  č.  1791/4  o  výměře  226 116 m2,  parc. č.  1828/1 o  výměře  
204 662 m2 a parc. č. 1841 o výměře 459 741 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc  panu  Ing. Jaroslavu Spurnému  za  kupní cenu  ve výši  4. 452 595,- Kč,  tj.  
50 000,- Kč/ha  za podmínky uhrazení kupní ceny do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod III. 3)         
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4. směnu částí pozemků parc. č.  45/6 zahrada o výměře 8 m2, parc. č. 45/7 orná půda o 
výměře 148 m2, parc. č. 45/35 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 45/36 o výměře 115 m2, 
parc. č. 45/37 orná půda o výměře 115 m2, parc. č. 45/38 orná půda o výměře 142 m2, vše v 
k.ú. Nový Svět u Olomouce ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky Křenkových za 
pozemek parc. č. 45/8 orná půda o výměře 648 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
5. směnu pozemků parc. č. 780/2 ost. pl. o výměře 269 m2  a parc. č. 779/3 orná půda o 
výměře 6 328 m2 , vše v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví Ing. Jiřího Kostreje za 
pozemky parc. č. 722/2 o výměře 2 925 m2, parc. č. 722/3 o výměře 3 334 m2 a parc. č. 
722/4 o výměře 535 m2, vše v k.ú. Nemilany bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové 
zprávy bod III. 6)         
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 
2 050 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce se společností K - stav stavební, a. s. při kupní ceně 
ve výši 490,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 15)    
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/10 orná půda o 
výměře 195 m2 v k.ú. Pavlovičky s manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými při 
kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 16)     
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 24/1 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. Pavlovičky paní 
Kristině Matějkové za kupní cenu ve výši 22 950,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22)      
  
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 211 ost. pl. o 
výměře 135 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc se společností VAPE, s. r. o.  
za kupní cenu ve výši 383,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 23)    
 
10. vstup statutárního města Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s.,  a to formou 
odkupu 4 obchodních podílů komanditistů Ing. Josefa Heřmanovského, Jiřího Fialy, Oldřišky 
Dudkové a Mgr. Jiřího Šmidrkala dle důvodové zprávy bod III. 24)  
 
11. smlouvu o převodu obchodních podílů komanditní společnosti H.C.Car k.s. mezi 
komanditisty Ing. Josefem Heřmanovským, Jiřím Fialou, Oldřiškou Dudkovou, Mgr. Jiřím 
Šmidrkalem a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 24)  
 
12. výkup části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), 
části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části 
pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. 
Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 696 120,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 15)   
 
13. odprodej pozemku parc. č. st. 1389 zast. pl. o výměře 119 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec  Olomouc  společnosti  Severomoravská  plynárenská, a.s.  za  kupní cenu  ve  výši  
109 480,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 25)   
 
14. odprodej pozemku parc. č. 132 zahrada o výměře 535 m2 v k.ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc panu Janu Raclavskému a panu Ing. Pavlu Raclavskému za kupní cenu ve výši 
118 867, - Kč dle důvodové zprávy bod III. 27)   
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. o 
výměře 623 m2 a pozemek parc.  č. 28/9  orná půda o výměře 59 m2, vše v k.ú. Pavlovičky s 
manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 za 
podmínky provedení demolice garáží na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod III. 28)   
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16. bezúplatný převod objektu bývalé stravovny na části pozemku parc. č. st. 112/5 st. pl. o 
výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce Junáku - svaz skautů a skautek ČR za 
podmínky zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 29)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádostem pana Petra Maříka a pana Miloslava Hedence o odprodej části pozemku parc. 
č. parc. č. 810/1 ost. pl. o výměře 33 m2  v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
2. žádosti pana Jiřího Vandrovce o odprodej pozemku parc. č. 436 zast. pl. o výměře 19m2 
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
3. žádosti pana Ing. Jindřicha Minxe o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o 
výměře 250 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
4. žádosti manželů Jaroslava a Miluše Novákových o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 
ostatní plocha o výměře 441 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 10)  
 
5. žádosti pana Petra Vitoula o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku 
parc.č. 290/10 ost. pl. o výměře  119 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod III. 11)  
 
6. žádosti manželů Jiřího a Aleny Sloukových o odprodej pozemku parc. č. 88/20 zahrada o 
výměře 363 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
7. žádosti pana Ing. Josefa Hrona o odprodej pozemku parc. č. 184/39 orná půda o výměře 
370 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
8. žádosti pana Roberta Dvořáka a paní Renaty Dvořákové o směnu pozemků parc. č. 172/3 
ost. pl. o výměře 2 056 m2, parc. č. 222 ost. pl. o výměře 5 362 m2, parc. č. 305 ost. pl. o 
výměře 5 104 m2, parc.  č. 324/142 ost. pl. o výměře 1 103 m2 a parc. č. 420/62 orná půda o 
výměře 2 743 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Roberta Dvořáka a 
paní Renaty Dvořákové za objekt č.p. 889 na pozemku parc. č. 790  a pozemek par. č. 790 
zast. pl. o výměře 1 769 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
9. žádosti paní Vladimíry Křížové o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o 
výměře 2000 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 17)   
 
10. žádosti pana Zdeňka Černockého o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o 
výměře 2436 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
11. žádosti paní Hany Mackové o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o 
výměře 2436 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 19)    
 
12. žádosti společnosti TOOL Construction, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 616/2 
ost. pl. o výměře 180 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
13. žádosti pana Josefa Ježka o  odprodej pozemků parc. č. 990/3 louka o výměře 6 005 m2, 
parc. č. 990/4 ost. pl. o výměře 3 106 m2, parc. č. 990/5 louka o výměře 2 617 m2, parc. č. 
990/6 ost. pl. o výměře 6 617 m2, parc. č. 990/7 ost. pl. o výměře 28 454 m2, parc. č. 990/8 
louka o výměře 1 491 m2, parc. č. 990/9 louka o výměře 1 125 m2, parc. č. 990/10 louka o 
výměře 204 m2, parc. č. 990/32 ost. pl. o výměře 14 917 m2, parc. č. 990/33 ost. pl. o 
výměře 20 701 m2, parc. č 990/34 ost. pl. o výměře 1 569 m2, parc. č 990/52 louka o výměře 
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8 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 21)   
 
14. žádosti ČR - Ministerstvo obrany o výkup části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 
640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 
(dle GP parc. č. 959/33) a části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP 
parc. č. 959/34), vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
15. žádosti Junáka - svazu skautů a skautek ČR o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 
st. 112/5 st. pl. o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 29)   
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 40 ve věci schválení 
odprodeje části  pozemku parc. č. 810/1 ost. pl. o výměře 33 m2  v k.ú. Hodolany panu Petru 
Maříkovi za kupní cenu ve výši 19 823,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
2. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, bod programu 3, bod 11 ve věci schválení bezúplatného 
převodu části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), 
části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části 
pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. 
Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ihned vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 670/23 
orná půda o výměře 458 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
T: 5.10.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu, odd. evidence majetku, ihned  vypovědět nájemní smlouvy na část 
pozemku parc. č. st. 395 zast. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřenou 
s panem Ondřejem Durančíkem dle důvodové zprávy bod II. A) 48)   
T: 5.10.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene  dle 
bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  10, 11 důvodové zprávy  
 
2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 59/OI-NS/2002/Va  dle bodu 12 důvodové 
zprávy 
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3. uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  dle bodu 9 důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Veřejné zakázky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
Hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení ref. č. 60-04 ve složení dle 
důvodové zprávy 
 
2. pověřuje 
kvalifikační komisi hodnocením kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku ref.č.60-04  dle 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Foersterova 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 24, s Havlíčkovou Vladislavou  dle důvodové 
zprávy bod 1 a)   
2. Foersterova 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 58, s Chromcem Milanem dle důvodové 
zprávy bod 1 b)   
3. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 67, se Stancovou Pavlou dle důvodové 
zprávy bod 1 c) 
4. Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, s Kovalským Vilémem dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
5. Černá cesta 43, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21, se Somolovou Šárkou dle důvodové 
zprávy bod 1 e)  
6. Rožňavská 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s Chromkovou Janou dle důvodové zprávy 
bod 1 f) 
7. Blanická 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, se Šimsovou Annou dle důvodové zprávy bod 
1 g) 
8 Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 73, s Finsterlovou Irenou dle důvodové 
zprávy bod 1h)  
9. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 4, s Kroščenovou Žanetou dle důvodové 
zprávy bod 1 ch) 
10. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 26, s Kropáčem Markem dle důvodové zprávy 
bod 1 i) 
11. Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Příborským Milanem dle důvodové 
zprávy bod 1 j) 
12. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 26, se Sofronieski Sašou a Marinou dle 
důvodové zprávy bod 1 k) 
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13. Topolová 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 29, s Indrou Pavlem dle důvodové zprávy bod 1 
l) 
14. Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s Kallerovou Andreou a Kouřilem 
Miroslavem dle důvodové zprávy bod 1 m) 
15. Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, přízemí, s Mgr. Navarovou Andreou dle 
důvodové zprávy bod 1 n) 
16. Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b.4, 1. patro, s Albrechtem Martinem dle 
důvodové zprávy bod 1 o) 
17. Palackého 5, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 5, s JUDr. Mag. iur. Michalem Malackou Ph.D 
dle důvodové zprávy bod  1 p)    
18. Skupova 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13, se Žďárskou Michaelou dle důvodové 
zprávy bod 2 a) 
19. Nálevkova 11, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 9, s Porčogošem Miroslavem, dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
20. Masarykova 58, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Pekařovou Michaelou, dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
21. Černá cesta 31, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 25, s Michalíkem Petrem, dle důvodové 
zprávy bod 2 d) 
22. Sienkiewiczova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1, s Sohrem Radomírem a Emilií, dle 
důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Kurf‘urstová Silvie, Topolová 2, Olomouc 
Kopecký Karel, Balbínova 5, Olomouc 
Opavská Marcela, Balbínova 9, Olomouc 
Elgnerová Libuše, P. Přichystala 62, Olomouc 
Fojtíková Lucie, Luděk, Kosmonautů 16, Olomouc 
Kohnová Anežka, P. Přichystala 68, Olomouc 
Medvedíková Svatava, Vojanova 18, Olomouc 
Molnár Ladislav, U Letiště 6, Olomouc 
Lokajíčková Šárka, Tomáš, Velkomoravská 55, Olomouc 
Bubeníková Gabriela, Josef, Černá cesta 43, Olomouc 
Javorek Pavel, Černá cesta 33, Olomouc 
Kiš Josef, Petra, Černá cesta 18, Olomouc 
Vojtek Petr, Miroslava, Černá cesta 13, Olomouc 
Krupička Jaromír, Černá cesta 3, Olomouc 
Mižikár Josef, P. Přichystala 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Řepová Marie, Tř. 8. května 14, Olomouc 
Fordaj Petr, Foersterova 33, Olomouc 
Marková Dagmar, Holická 51, Olomouc 
Pulkrábková Šárka 
dle důvodové zprávy bod 4 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Rajs Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc 
Martová Blažena, Radomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
Schulz Jan, P. Přichystala 70, Olomouc  
Danihelová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc  
Čtvrtlíková Zuzana a Radek, Černá cesta 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
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2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 
s nájemcem : 
Mestlová Dana, Tovární 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s rozšířením nájemních smluv - vojenské byty: 
Dostalík Jiří, Albertova 25, Olomouc o manželku Dostalíkovou Markétu 
Hradil Jindřich, Wienkiewiczova 13, Olomouc o manželku Hradilovou Danu 
Kondziolková Alžběta o syna Czajkowského Josefa 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c) 
 
4.  s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Krejčiříková Zdena, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
Fornůsek Jiř, U Letiště 4, Olomouc 
Sofka Vladimír a Hana, Velkomoravská 59, Olomouc 
Pospíšilová Miluše, Černá cesta 3, Olomouc 
     b) na 1/2 roku s nájemcem: 
Cínová Věra, Přichystalova 70, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod č. 7)  a, b)  
 
5. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Kropáč Vladislav, Nešporova 11, Olomouc , č.b. 5 
Matějček Miroslav a Hana, Nešporova 11, Olomouc, č.b. 12 
Jokl Jaromír a Jana, Foerstrova 33, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 8)  a, b) 
 
6.  s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt č. 11, Na Vozovce 38, Olomouc, Dobromila Karasová o synovce MUDr. Jaroslava 
Navrátila 
na byt č. 11, Skupova 7, Olomouc, Josef Kroupa o manželku Miroslavu Kroupovou a dceru 
Věru Kroupovou  
na byt č. 13, Skupova 5, Olomouc, Dana Hlásná o druha Josefa Granáta 
dle důvodové zprávy bod 9 a, b, c) 
 
7. s poskytnutím bytu mimo pořadí: 
Petrová Nataša a Ján, Dolní náměstí 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
6 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pozastavuje 
projednávání odprodeje pozemku do ukončení urbanistické studie dle důvodové zprávy bod 
1 str. 1 
 
2. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 105/2 zast. pl. nádvoří o výměře 119 m2 (dle GP č. 
1178-802/2004) v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci, paní  Mgr. Jarmile Hlaváčové 
dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2, 3 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 497/2 zahrada o výměře 326 m2 v k. ú. Nové Sady 
spoluvlastníkům domu Rooseveltova 38, a to Martě Blaháčkové, Zdeňce Mikeskové, 
Daliboru a Aleně Musilovým, Janě Mikeskové, Michalu Pokornému a Ludmile Chudadové za 
kupní cenu ve výši 138 613,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 425/2 zahrada v k. ú. Nová Ulice o výměře 339 m2 
spoluvlastníkům domu Litovelská 9, a to Evě Lipenské, Magdě Herníkové, Ladislavu a Sylvii 
Slepičkovým za kupní cenu ve výši 164 403,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 str. 3, 4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 9/20 zahrada o výměře 402 m2 v k. ú. Řepčín vlastníku domu 
Řepčínská 84, a to fa LUMIMONT s.r.o., Olomouc za kupní cenu ve výši 112 914,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 5 str. 4, 5 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 92 zast. pl. o výměře 546 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu Štolbova 3A, a to Čestmíru a Miluši Dosedělovým, Davidu Nejezchlebovi za kupní 
cenu ve výši 61.866,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 str. 5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 1038 zast. pl. v k. ú. Hodolany o výměře 230 m2 
spoluvlastníkům domu Horova 4, a to Aleši a Miroslavě Dvorským, Zuzaně Nejedlé, Soně a 
Ludvíku Novotným, Justině Sedlářové, Ladislavu Širůčkovi, Josefu a Evě Zaoralovým za 
kupní cenu ve výši 25 094,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 str. 6 
 
8. revokuje 
část svého usnesení ze dne 1. 6. 2004 ve věci kupní ceny pozemku parc. č. 72/10 zahrada a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. 72/10 zahrada o výměře 
312 m2 v k. ú. Neředín spoluvlastníkům domu Neředínská 10, a to Magdě Škurkové, Aleši 
Smékalovi, Radovanu a Haně Prokešovým, Kristině Bauerové, Zdeňce Červené za kupní 
cenu ve výši 142 509,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 str. 6, 7, 8, 9 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 518 ost. pl. o výměře 233 m2 v k. ú. Olomouc-město budoucím 
spoluvlastníkům domů Dukelská 19 a Kpt. Nálepky 6 za kupní cenu ve výši 46 730,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 9 str. 9 
 
10. pozastavuje 
projednávání odprodeje pozemku do schválení zastavovací studie, kterou vypracovává OKR 
MmOl dle důvodové zprávy bod 10 str. 10 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupní ceny pozemku a schválit odprodej 
pozemku parc. č. 328/2  ost. pl.  o výměře  209  m2 v k. ú.  Povel spoluvlastníkům domu 
Schweitzerova 21,  a  to  Heleně  a  Ladislavu  Přikrylovým  za  novou  kupní  cenu  ve  výši  
107 009,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 str. 10, 11 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23. 9. 2003 ve věci kupujících a schválit odprodej pozemku 
parc. č. st. 386 zast. pl. o výměře 1 210 m2 v k. ú. Chválkovice novým kupujícím, a to 
Boleslavu Hřivnovi, Haně a Petru Peřinovým, Mgr. Miroslavu Šnajdrovi, Bronislavě a Mgr. 
Miroslavu Šnajdrovým, Růženě a Jaroslavu Tkoczovým, Růženě a Jaroslavu Tkoczovým dle 
důvodové zprávy bod 12 str. 11 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1. 3. 2002 ve věci kupujících a schválit odprodej pozemku parc. 
č. 841 zahrada v k.ú. Nová Ulice novým kupujícím, a to Jiřímu a Věře Vaculíkovým, Václavu 
a Ludmile Kostelníkovým, Dagmaře Spáčilové dle důvodové zprávy bod 13 str. 11, 12 
 
14. nevyhovuje 
žádosti nájemců  pozemků  parc.  č.  338/12, 338/13, 338/11, 338/10 a 338/1  zahrada vše v  
k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 14 str. 12 
 
15. nevyhovuje 
žádosti Petra Zamykala a Dagmar Zamykalové ve věci vrácení částky za opravu plotu dle 
důvodové zprávy bod 15 str. 12, 13 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 15. 6. 2000 ve věci prodeje domu do podílového spoluvlastnictví 
dle důvodové zprávy bod 16 str. 13, 14, 15, 16, 17 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wellnerova 15 s pozemkem parc. č. st. 634 zast. pl. o výměře 250 m2 po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené podle vyhlášky 
č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 16 str. 13, 14, 15, 16, 17 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Slovákových ve věci snížení I. části kupní ceny za stavební úpravy 
prováděné na oddělení bytové jednotky od společných částí domu dle důvodové zprávy bod 
16 str. 13, 14, 15, 16, 17 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 21. 9. 1994 ve věci schválení prodeje domu Dobrovského 28 s 
pozemkem parc.  č. st. 395  zast. pl. o výměře 114 m2 do podílového spoluvlastnictví dle 
důvodové zprávy bod 18 str. 19, 20 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domů Dobrovského 28 s pozemkem parc.  č. st. 395  zast. pl. o výměře 114 m2 a  Na 
Střelnici 2 s pozemkem parc. č. st. 394 zast. pl. o výměře 187 m2 vše v k. ú. Lazce do 
podílového spoluvlastnictví. Před uskutečněním prodeje domů vyrovnat s nájemci domu 
Dobrovského 28 kupní cenu, kterou uhradili navíc za pokoje, které přináleží k bytům domu 
Na Střelnici 2 dle důvodové zprávy bod 18 str. 19, 20 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Rooseveltova 107  s pozemkem parc.  č. st. 112/1 zast. pl.  o výměře 581 m2 v  
k. ú. Nové Sady po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Rooseveltova 107 za 
kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č.3/1997 a přílohy č. 4 dle důvod.zprávy bod 19 str. 20,21 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  manželů Studenských ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku dle důvodové 
zprávy bod 19 str. 20, 21 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupních cen a schválit nové kupní ceny  
domu Wanklova 14 s pozemkem parc. č. st. 1070/1 zast. pl. o výměře 285 m2 v k. ú. 
Olomouc-město dle přílohy č. 5 a dle důvodové zprávy bod 20 str. 21, 22  
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  domu Wanklova 8 s  pozemkem parc. č. st. 1057 zast. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 8 za kupní 
ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod 21 str. 22 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  domu  kpt.  Nálepky 6  s  pozemkem parc. č. st. 1071/2 zast. pl.  o výměře  287 m2 v  
k. ú. Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu kpt. Nálepky 6 
za kupní ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové zprávy bod 22 str. 22, 23 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  domu Dukelská 19 s pozemkem parc. č. st. 1071/1 zast. pl. o výměře 296 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Dukelská 19 za kupní 
ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 23 str. 23 
 
27. schvaluje 
přičlenění části půdního prostoru k výměře bytové jednotky č. 4 v domě Palackého 1, 
nájemce p. Kučera dle důvodové zprávy bod 24 str. 23, 24 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  domu Palackého 3 s pozemkem parc. č. st. 779 zast. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 3 za kupní ceny dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod 25 str. 24, 25 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Palackého 3 ve věci přehodnocení znaleckého posudku dle důvodové 
zprávy bod 25, str. 24, 25 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  domu Palackého 5 s pozemkem parc. č. st. 780 zast. pl. o výměře 418 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 5 za kupní ceny dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 26 str. 25 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Wolkerova 46 s pozemkem parc. č. st. 658 zast.pl.  o výměře 239 m2 a parc. č. 
2131 ost. pl. o výměře  215 m2 v k.ú. Nová Ulice po jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Wolkerova 46 za kupní ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 12 dle důvodové zprávy bod 27 
str. 26 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Wolkerova 46 ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 27 
str. 26 
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33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupních cen a  schválit nové kupní ceny 
domu Tř. 1. máje 38 s pozemkem parc. č. st. 731 zast. pl. o výměře 669 m2 v k. ú. Olomouc-
město oprávněným nájemcům domu dle přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod 28 str. 26, 
27, 28 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupní ceny za NP a  schválit novou  kupní 
cenu za NP prodejnu Ryby, drůbež a zvěřina v domě Tř. 1. Máje 38 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1223/16020 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 731 
zast. pl. o výměře 669 m2 v k. ú. Olomouc-město oprávněnému nájemci p. Rudolfu 
Dosoudilovi za kupní cenu ve výši  414.435,- Kč dle důvodové zprávy bod 28 str. 26, 27, 28 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupní ceny za NP a  schválit novou kupní 
cenu za NP SONERO v domě tř. 1. máje 38 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1532/16020 na společných částech domu a na pozemku parc. č. st. 731 zast. pl. o výměře 
669 m2 v k. ú. Olomouc-město oprávněnému nájemci SONERO friend spol. s. r .o. za kupní 
cenu ve výši  525.504,- Kč dle důvodové zprávy bod 28 str. 26, 27, 28 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  8. 6. 2004 ve věci schválení kupních cen domu Foerstrova 17 
dle důvodové zprávy bod 29 str. 28, 29 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupní ceny a spoluvlastnické podíly domu Foerstrova 17 s pozemkem parc. č. st. 1148 
zast. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Nová Ulice dle přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod 29 
str. 28, 29 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8.6.2004 ve věci schválení kupních cen domu Denisova 10 dle 
důvodové zprávy bod 30 str. 29 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupní ceny domu Denisova 10 s pozemkem parc. č. 255 o výměře 319 m2 v k.ú. 
Olomouc město dle přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 30 str. 29 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové prostory jednotky č. 959/22 v domě Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 11630/265340 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 135/4 zast. pl. o výměře 259 m2, 135/5 zast. pl. o výměře 198 m2 a 135/6 zast. 
pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany oprávněnému nájemci, a to paní Anně Barnetové za 
kupní cenu ve výši 382 329,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 str. 30, 31 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové prostory jednotky č. 959/21 v domě Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 6070/265340 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 135/4 zast. pl. o výměře 259 m2, 135/5 zast. pl. o výměře 198 m2 a 135/6 zast. 
pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany oprávněnému nájemci, a to paní Mgr. Evě Bazgerové 
za kupní cenu ve výši 271.065,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 str. 30, 31 
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42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 51/12 v domě Lafayettova 1 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2486/11567 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 508 zast. pl. o 
výměře 452 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to manželům Josefu a Dáše Pickovým, Antonínu a 
Květoslavě Havigerovým za kupní cenu ve výši 1.110.903,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
str. 31, 32 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej garáže s pozemkem parc. č. st. 1802 zast. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Olomouc- město 
paní MUDr. Miladě Zendulkové za kupní cenu ve výši 84.891,- Kč dle důvodové zprávy bod 
33 str. 32, 33 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní MUDr. Milady Zendulkové ve věci snížení kupní ceny za vynaložené náklady na 
opravu předmětné garáže dle důvodové zprávy bod 33 str. 32, 33 
 
45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 75/143 ost. pl. o výměře 78 m2 do podílového spoluvlastnictví, a 
to MUDr. Miladě Zendulkové, manželům Mgr. Pavlu a JUDr. Svatavě Hutákovým, Jánu 
Danišovi, Jaroslavu a RNDr. Ireně Nedvědovým, Jaroslavu a Monice Došlíkovým za kupní 
cenu ve výši 53.126,- Kč dle důvodové zprávy bod 33 str. 32, 33 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení vyvolávací kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 34 str. 33, 34 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou vyvolávací kupní cenu nebytové prostory č. 308/8 v domě Denisova 17 se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 162/4711  ve 
výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 34 str. 33, 34 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 25. 6. 2004 ve věci schválení vyvolávací kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 35 str. 34 
 
49. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou vyvolávací kupní cenu nebytové prostory 754/9 v domě Nábřeží 9 se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 482/9448 ve výši 350.000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 35 str. 34 
 
50. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 29.6.2004 dle důvodové zprávy bod 36 str. 34, 35 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
kupní cenu za nebytovou prostoru jednotku č. 215/1 v domě Žerotínovo nám. 8 ve výši 
294.069,- Kč oprávněnému nájemci JUDr. Jiřímu Staňkovi dle důvodové zprávy bod 36 str. 
34, 35 
 
52. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 525/9 v domě Sokolská 2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
770/7183 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 66 zast. pl. formou neveřejné 
dražby za vyvolávací cenu 371 090,- Kč dle důvodové zprávy bod 37 str. 35, 36 
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53. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 6.5.1999 ve věci schválení kupní ceny za bytovou jednotku č. 
1109/4 v domě Sokolská 27, 29 dle důvodové zprávy bod 38 str. 36 
 
54. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou kupní cenu za bytovou jednotku č. 1109/4 v domě Sokolská 27, 29 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 16/1 a st. 16/2 zast. pl.  Marii a Tomáši Dolečkovým za kupní cenu ve výši  
876.428,- Kč dle důvodové zprávy bod 38 str. 36 
 
55. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27. 6. 2002 a schválit prodej bytové jednotky č. 858/2 v domě 
Komenského 1 paní Mgr. Janě Tichákové dle důvodové zprávy bod 39 str. 36, 37 
 
56. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27. 6. 2002 a schválit prodej nebytové jednotky č. 858/12 v 
domě Komenského 1 manželům Miloslavu a Jaroslavě Řezníčkovým dle důvodové zprávy 
bod 39 str. 36, 37 
 
57. pozastavuje 
projednávání prodeje zůstatkových bytů do schválení nových „Pravidel prodeje zůstatkových 
bytů z majetku SmOl“ dle důvodové zprávy bod 40 str. 37, 38 
 
58. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 12.12.1996 a schválit nové kupní ceny bytových jednotek v 
majetku SmOl v domě Univerzitní 12 dle přílohy č. 16 dle důvodové zprávy bod 41 str. 38 
 
59. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 11. 3. 2003 ve věci spoluvlastnických podílů a schválit nové 
spoluvlastnické podíly v domě Nálevkova 11 dle přílohy č. 17 dle důvodové zprávy bod 42 
str. 39 
 
60. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
úpravu kupní smlouvy paní Márie Oláhové navýšení kupní ceny za vložené investice SNO, 
a.s. do společných částí domu Polská 66 o částku ve výši 26.130,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 43 str. 39 
 
61. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
úpravu kupní smlouvy paní Blaženy Sitárové navýšení kupní ceny za vložené investice SNO, 
a.s. do společných částí domu Stiborova 17 o částku ve výši 21.023,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 44 str. 39, 40 
 
62. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 s chybně schváleným jménem a schválit správné 
jméno - manželé Zapletalovi dle důvodové zprávy bod 45 str. 40 
 
63. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující bytových jednotek dle důvodové zprávy bod 46 str. 40, 41 
 
64. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 47 str. 41, 42 



 24

 
65. schvaluje 
odklad splátky II. části kupní ceny za bytovou jednotku dle důvodové zprávy bod 48 str. 42 
 
66. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod 49 str. 42 
 
67. 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 50 str. 42, 43 
 
68. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za opravy ve společných částech domů za bytové jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 51 str. 43, 44 
 
69. určuje 
soudního znalce Ing. Dvořáka, který vypracuje oponentní posudek na nemovitost Tomkova 
39 dle dodatku důvodové zprávy bod 52 str. 1 
 
70. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  29.6. 2004 a schválit prodej domu Legionářská 3 do podílového 
spoluvlastnictví za kupní ceny dle přílohy č. 21 dle dodatku důvodové zprávy bod 53 str. 2 
 
71. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  29.6. 2004 a schválit prodej domu Legionářská 1  po bytových 
jednotkách za kupní ceny dle přílohy  č. 22 dle dodatku důvodové zprávy bod 54 str. 2 
 
72. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schválit  kupující bytové jednotky č. 257/12 v domě 
Tř. Svornosti 14 Věru Příhodovou dle dodatku důvodové zprávy bod 55 str. 3 
 
73. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8.6.2004 ve věci uzavření dohody k domu Tyršova 13 mezi 
statutárním městem Olomouc a panem Zdeňkem Lukášem dle dodatku důvodové zprávy 
bod 56 str. 3, 4, 5 
 
74. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.5.1995 ve věci vyjmutí domu Tyršova 13 se seznamu domů 
prodávaných podle vyhlášky č. 13/1997 dle dodatku důvodové zprávy bod 56 str. 3, 4, 5 
 
75. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti  1/2 domu Tyršova 13 a  ideálního podílu o velikosti 1/2 
pozemku parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 370 m2 v k. ú. Hodolany spoluvlastníku ideální 
1/2 domu, Zdeňku Lukášovi, za kupní cenu dle znaleckého posudku, to je za 709.400,- Kč + 
náklady dle dodatku důvodové zprávy bod 56 str.3, 4, 5 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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7 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
zařazení a vykrytí požadavků dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 

požadavk ů (HOSPIC) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
příspěvek dle upravené důvodové zprávy ve výši 150 tis. Kč 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtová zm ěna - dohoda o pracovní činnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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10 Rozpočtová zm ěna - propaga ční materiál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Rozpočtová zm ěna - dokon čení rekonstrukce ob řadní sín ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
12 HBC Signum Olomouc - žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvek dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku v souladu s pravidly o poskytování příspěvků z 
rozpočtu SmOl 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
13 Obnova park ů VFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení finančních prostředků do soupisu nekrytých požadavků na likvidaci a výsadbu 
porostů v parcích v r.2004 dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
vykrytí finančních prostředků dle důvodové zprávy z rezervy SmOl 
 
4. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu SmOl pro rok 2005 finanční prostředky na obnovu parků ve 
správě VFO a.s. dle důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Škody na ve řejné zeleni  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 400 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky 400 000,-  Kč dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
4. ukládá 
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2005 požadavek na obnovu zeleně zničené kalamitou 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Aquapark - smlouva o spolupráci p ři výstavb ě infrastruktury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
smlouvu o spolupráci při výstavbě infrastruktury dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit  upravený návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě infrastruktury ke schválení na 
nejbližší zasedání zastupitelstva města  
T: zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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4. doporu čuje zastupitelstvu 
města uložit náměstku primátora ing. Jaromíru Czmerovi podepsat smlouvu o spolupráci při 
výstavbě infrastruktury dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Zimní stadion – pronájem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění pronájmu budovy zimního stadionu č.p. 1091 na pozemku parc. č. st. 895/1 
zastavěná plocha v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci HC Olomouc  s.r.o. 
 
3. ukládá 
ihned zveřejnit pronájem budovy zimního stadionu č.p. 1091 na pozemku parc. č. st. 895/1 
zastavěná plocha v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci HC Olomouc s.r.o. 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
předložit Radě města Olomouce ke schválení Smlouvu o nájmu správě a provozování 
zimního stadionu se zapracováním připomínek dle diskuse v RMO 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Zajišt ění provozu – Tererovo nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím objektu dle důvodové zprávy 
 
3. určuje 
správcem  objektu Základní školu Tererovo náměstí od 1.1. 2005 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
převzít dotčený nemovitý majetek do správy odboru školství 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru školství 
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5. schvaluje 
návrh vybavení objektu dle důvodové zprávy a příloh 1 – 5 
 
6. souhlasí 
se zařazením finančních prostředků na vybavení objektů dle důvodové zprávy do návrhu 
rozpočtu SmOl na r. 2005 
 
7. ukládá 
nárokovat finanční prostředky na vybavení objektu dle důvodové zprávy v návrhu rozpočtu 
SmOl na r. 2005 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 

vedoucí odboru ochrany 
 
8. souhlasí 
se zařazením finančních prostředků na úhradu provozu a nákladů dle důvodové zprávy do 
návrhu rozpočtu SmOl na r. 2005 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
9. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Tererovo náměstí 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
10. ukládá 
zpracovat dodatek ke zřizovací listině ZŠ Olomouc, Tererovo náměstí 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
11. ukládá 
předložit dodatek ke zřizovací listině ZŠ Olomouc, Tererovo náměstí ke schválení na 
zasedání ZMO v prosinci 2004 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
12. souhlasí 
se zařazením částky na vybavení tělocvičny dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102, odstavce 2, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizační změny dle předložené důvodové 
zprávy v odboru školství Magistrátu města Olomouce dnem 31.12.2004 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
19 Úhrada neinvesti čních výdaj ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínu úhrady neinvestičních výdajů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
postup při stanovení neinvestičních výdajů dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení starosty jednotlivých obcí 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Převod nemovitého majetku - Žilinská 26, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod nemovitého majetku ze správu odboru školství do správy SNO, a.s. dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
zástupci Rady města Olomouce v představenstvu Správy nemovitostí Olomouc, a.s., PhDr. 
Marcele Hanákové, převzít část nemovitosti uvedenou v důvodové zprávě do správy SNO, 
a.s. od 1.10.2004 
T: 5.10.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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21 Příspěvek v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvek dle důvodové zprávy z oblasti nespecifikovaných akcí z rozpočtu odboru školství  
 
3. ukládá 
uzavřít dohodu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Aktualizace rekonstrukcí školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou koncepci rekonstrukcí školních jídelen dle varianty č.II. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením investičních prostředků na rekonstrukce školních jídelen  a na zpracování 
projektové dokumentace do plánu investičních akcí v roce  2005 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned nárokovat zařazení finančních prostředků na rekonstrukce školních jídelen a 
zpracování projektové dokumentace do rozpočtu roku 2005 dle důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Oprávn ění ke zmocn ění ředitel ů škol – p říspěvkových 

organizací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
2. souhlasí 
s pověřením Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, ke zmocnění ředitelů škol - 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s pověřením Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, k podpisu smluv dle důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na pověření ke zmocnění a k podpisu smluv na zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Marketingový plán cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO materiál po zapracování připomínek poslaneckých klubů 
T: 5.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Návrh zm ěny č. VIII/B ÚPnSÚ  Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 21.9. 2004 návrh změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc v 
rozsahu dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc v předloženém rozsahu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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26 Návrh zm ěny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 21.9. 2004 Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc dle 
důvodové zprávy ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc v předloženém rozsahu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Návrh zadání zm ěny č. XII/8 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 21.9.2004 Návrh zadání změny č. XII/8 ÚPnSÚ Olomouc dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
na svém zasedání Návrh zadání změny č. XII/8 ÚPnSÚ Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 21.9.2004 návrh na pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
na svém zasedání návrh na pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc a zahrnout tuto změnu 
do souboru změn pořizovaných v pravidelných intervalech na zasedání ZMO ve čtvrtém 
čtvrtletí v roce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Dolní nám ěstí - návrh zadání studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text zadání studie rekonstrukce Dolního náměstí dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zadat zpracování studie rekonstrukce Dolního náměstí dle bodu 3 důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh složení pracovní skupiny pro závěrečné vyhodnocení zpracovaných 
studií 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Komunikace Jižní, Zolova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrhované řešení dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
jednat s kompetentními zástupci Olomouckého kraje v záležitosti pořízení projektové 
dokumentace 
T: 5.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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31 Projekty EU - závazek kone čného p říjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj MHD 
v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady nejméně 
1.etapy daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací  
projektu. Tímto prohlášením se současně zavazuje ke spolufinancování minimálně 25% 
podílu a 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu. 
 
3. souhlasí 
se závazkem konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj 
informačních a komunikačních technologií v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu 
SROP profinancuje celkové náklady nejméně 1.etapy daného projektu a otevře pro projekt 
před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro 
příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.  Tímto prohlášením se současně zavazuje ke 
spolufinancování minimálně 25% podílu a 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů 
projektu. 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit závazek konečného příjemce SmOl týkající se 
finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj MHD 
v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady nejméně 
1.etapy daného projektu a otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci 
zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. 
Tímto prohlášením se současně zavazuje ke spolufinancování minimálně 25% podílu a 19% 
DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu. 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit závazek konečného příjemce SmOl týkající se 
finančního krytí projektu následovně:  
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj 
informačních a komunikačních technologií v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu 
SROP profinancuje celkové náklady nejméně 1.etapy daného projektu a otevře pro projekt 
před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro 
příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Tímto prohlášením se současně zavazuje ke 
spolufinancování minimálně 25% podílu a 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů 
projektu. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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32 Využití dota čních titul ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Prodej dom ů - Mandátní smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
přepracovat návrh mandátní smlouvy se zapracovanou variantou 2 dle důvodové zprávy a 
předložit RMO 
T: 5.10.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
34 HmOl - souhlas s investi ční akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou  zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací investiční akce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Jednání s COOP Centrum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
připravit na nejbližší zasedání ZMO návrh na úplatný převod objektu prodejny potravin 
Nedvězí z majetku COOP Centrum do majetku města Olomouce za kupní cenu ve výši  
1 741 000,- Kč dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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36 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení 15. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích 
T: září 2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
37 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. promíjí 
paní Iloně Mirgové penále výši 8.715,-- Kč dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
38 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 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Návrh programu 12. zasedání ZMO konaného dne 21.9. 2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 12. zasedání ZMO konaného dne 21.9.2004  dle upravené důvodové zprávy 



 38

 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
40 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 10/2003 žadateli ZZS OK, č. žádosti 235, 1 SPZ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
41 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
tajemníky odborných komisí RMO a člena komise pro životní prostředí dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
tajemníky odborných komisí RMO a člena komise pro životní prostředí dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
42 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
účast na zahraniční cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
43 Hlasové sirény  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k akci „Varovný a informační systém města a okresu Olomouc“ 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
postup dle návrhu řešení v důvodové zprávě  
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dohodu o narovnání dle přílohy 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
zplnomocnit tajemníka Bc. Jana Večeře k jednání s RAL MOTOCOM, s. r. o., o přistoupení 
na dohodu o narovnání ve věci akce „Varovný a informační systém města a okresu 
Olomouc“, vedoucí k ukončení soudního sporu a současně zplnomocnit tajemníka Bc. Jana 
Večeře k podpisu dohody o narovnání 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
44 Příspěvky v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
45 Projekt INTERREG III C  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zapojením města Olomouce do Projektu INTERREG III C 
 
3. ukládá 
ihned informovat formou dopisu o rozhodnutí RMO město Pécs 
T: 5.10.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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46 Koordinace oprav komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
iniciovat ustavení pracovní skupiny pro koordinaci oprav komunikací 
T: 19.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
47 MNG COMP s.r.o. - majetkoprávní vypo řádání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dohodu o narovnání se společností MNG COMP s.r.o. za účasti Bytového družstva 
Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva se společností MNG COMP 
s.r.o. a Bytovým družstvem Olomouc, Jiráskova, k objektu garáží na pozemku parc.č.st. 
126/9 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a to k ideálním 39/100 pro 
Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova a k ideálním 61/100 pro statutární město Olomouc 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
výkup ideálních 2/5 pozemků parc.č.st. 126/9 zast. plocha a nádvoří a parc. č. 97/7 zahrada, 
vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti MNG COMP s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, za výkupní cenu ve výši 498 820,- Kč 
 
5. schvaluje 
zařazení částky 498.820,-  Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2004 dle důvodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
zařazení částky 14.481.180,- Kč dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu r. 2005 
 
7. schvaluje 
vykrytí částky 498.820,-  Kč z rezervy rozpočtu roku 2004 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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48 Asociace evropských m ěst a obcí Energie-Cités  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
49 Cyklostezky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. ukládá 
zajistit přípravu a realizaci akcí č. 1 až 10 dle bodu E důvodové zprávy 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
převést rozpočtovou změnou částky dle bodu F 1, 2 důvodové zprávy na odbor vnějších 
vztahů a informací 
T: 5.10.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
realizovat kampaň „Na kole jen s přilbou“ a vytisknout mapy „Olomouc na kole“ dle bodu  
F 1, 2 důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
50 Nabídka Kommunalkredit Austria AG  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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51 Různé - nabídka na odkoupení pozemku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
vyjádřit za statutární město Olomouc zájem o nabytí pozemků dle nabídky Ministerstva 
obrany ČR, pol. č. 6 
T: 5.10.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
52 Různé - platy ředitel ů akciových spole čností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje 
statutárním orgánům akciových společností uplatňovat principy odměňování ředitelů 
akciových společností v rozsahu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


