
 
USNESENÍ 

 

z 50. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19.10.2004  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 19.10.2004 dle upravené části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění dle upravené části A) důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 750 m2 v k. ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci  panu Josefu Bírošovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 82 m2 v k. ú. 
Hodolany předem určenému zájemci panu RNDr. Vladimíru Kovářovi bez možnosti umístění 
staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/3 orná půda  o výměře 120 m2 v 
k. ú. Povel předem určeným zájemcům manželům Stanislavu a Haně Kovaříkovým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 
a části parc. č. 446/1 orná půda o výměře 155 m2, vše v k. ú. Slavonín předem určeným 
zájemcům manželům Hedvice a Zdenko Langerovým bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře  700 m2 v k. ú. 
Nová Ulice předem určeným zájemcům manželům Martě a Josefu Holáskovým bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 1505/1 orná půda o výměře 277887 m2, 
parc. č.  1568/1 orná půda o výměře 90649 m2, parc. č. 1571 orná půda o výměře 25744 m2 
a parc. č. 1576/29 orná půda o výměře 18577 m2 vše v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka 
nad Moravou předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové 
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zprávy bod I. 6)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 1606 m2  v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Evě a Ing. Jaromíru 
Kunátovým dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2419 m2  v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům MUDr. Janu a Mgr. 
Haně Marešovým dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8191 m2 a 
pozemku parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6416 m2 vše v k. ú. Neředín předem určenému 
zájemci společnosti Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 1 - 19,40 m2 
předem určenému zájemci paní Zdence Skaličkové dle důvodové zprávy bod I. 11)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 9 - 26,90 m2 
předem určenému zájemci paní Haně Čanecké dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
12. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Jiřímu 
Lhotskému - lokalita ul. 28. října - prodej občerstvení dle důvodové zprávy bod I. 13)  
 
13. zveřejnění bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 73/6 ost. pl. o výměře 583 m2, 
včetně tělesa komunikace v úseku, který bude nově zařazen do silniční sítě jako součást 
silnice II/448, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. st. 436/1 
zast. pl. o výměře 270 m2 v k. ú. Holice u Olomouce předem určeným zájemcům manželům 
Ing. Miloslavu a Zdence Obermannovým dle důvodové zprávy bod I. 17)   
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 6 ost. pl. o výměře 733 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určeným zájemcům MUDr. Zdeňku Vomáčkovi, manželům Doc. MUDr. 
Ivu a Pavle  Šimkovým, Doc. MUDr. Ivanu a Ludmile Gregarovým a Mgr. Evě Sorbiové dle 
důvodové zprávy bod I. 18)   
 
16. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 875 zastavěná plocha o výměře  98 m2 v k.ú. 
Povel, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jindřichu a Vladimíře 
Kolovrátníkovým dle důvodové zprávy bod I. 19)   
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín předem určeným zájemcům  panu Miroslavu Barnetovi, společnosti 
TECHNOTRADE s. r. o., panu Josefu Reitterovi, panu Miloslavu Látalovi a Zdeňku 
Pazderovi, panu Pavlu Kučerovi, společnosti PRE INVEST s. r. o., Ing. Petru Kochtovi, 
společnosti  AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s. r. o.,  JUDr. Bohuslavu Cahovi, panu Pavlu 
Jiříčkovi, společnosti  EURO Enterprise s. r. o., společnosti TEMA Technologie-und 
ManagementBeratun GmbH,  společnosti  HELIWORK  CZ, s. r. o.  dle  důvodové  zprávy  
bod I. 20)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice panu Davidu Galgonkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
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19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 170 m2 v k. ú. Hodolany 
panu Aloisi Navrátilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 203 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Pavlu Gabrielovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 3)   
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada  o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice paní Alici Ručkové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
22. úplatný pronájem 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 manželům Daně a Zdeňkovi 
Dokoupilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada  o výměře 80 m2 v k.ú. Lazce 
manželům Vladimíru a Naděždě Michlovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice paní Marii Hojgrové dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Janu a Marii Hrubým dle důvodové zprávy bod II. A) 8)    
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice panu Svatopluku Havránkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Bohuslavu a Jiřině Jakobovým dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o  výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Eduardu a Anně Skácelovým dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Ferdinandu a Zdeňce Žídlíkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 12)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice manželům Vladimíru a Jaroslavě Vavrušovým dle důvodové zprávy bod II. A) 
13)  
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 391 m2 v k. ú. 
Chválkovice panu Vladimíru Suchomelovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 63 m2  v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc manželům Ing. Miroslavu a Ing. Věře Krištofovým za podmínky, že 
stavba parkoviště nebude žádným způsobem zabraňovat vjezdu vlastníků sousedních 
pozemků na jejich pozemek, bude provedena dle schválené projektové dokumentace a bude 
zabráněno odtoku dešťových vod na přilehlou komunikaci dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 604/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu Vladimíru Schönovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
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34. výpůjčku 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 II. A) 18)   
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelu přípojky NN na 
pozemcích parc. č. 1120/13 orná půda o výměře 1 456 m2, parc. č. 697/5 ost. pl. o výměře 
366 m2, parc. č. 700/6 orná půda o výměře 5 377 m2, parc.č. 695 ost. pl. o výměře 3 904 m2 
a parc. č. 693 ost. pl. o výměře 6 474 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. za podmínky uložení kabelu až na jižní hranici 
parc. č. 700/6 a podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod II. A) 19)   
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě na pozemcích, parc. č. 28/4 orná půda o výměře 528 m2, parc. 
č. 71 ost. pl. o výměře 1 791 m2 a parc. č. 72/21 zahrada o výměře 263 m2, vše v k.ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky 
použití  bezvýkopové  technologie  při  přechodu  přes  komunikace  dle  důvodové  zprávy  
bod II. A) 20)   
 
37. úplatný pronájem části pozemku s parc. č. 371 o výměře 90,50 m2 v katastrálním území 
Olomouc-město Fotografii 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 II. A) 22)   
 
38. úplatný pronájem části pozemku s parc. č. 21/13 o výměře 99 m2 v katastrálním území 
Lazce Ottu Bezděkovi se sníženou sazbou nájemného 1,- Kč/m2/rok po dobu 1 roku, poté 
5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 23)   
 
39. výpůjčku 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 II. A) 24)  
 
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení horkovodu na pozemcích 
parc. č. 471 ost. pl. o výměře 726 m2 v k.ú. Olomouc - město a parc. č. 270 ost. pl. o výměře 
2 488 m2 v k.ú. Lazce ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 25)   
 
41. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu a 
vstupu za účelem oprav a údržby  optického kabelu na pozemcích parc. č. st. 184/1 zast. pl. 
o výměře 141 m2  a parc. č. 289/3 ost. pl. o výměře 45 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve 
prospěch společnosti Metropolitní síť  Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
42. výběr nájemce NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 13 - 20,10 m2 mezi paní Ivetou 
Maksantovou a paní Mgr. Pavlou Tylšarovou formou obálkové metody na výši nájemného, 
kdy minimální výše nájemného činí 300,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
43. úplatný pronájem nebytových prostor o výměře 6 m2 nacházejících se v objektu ZŠ 
Olomouc, Heyrovského 33  panu Liboru Zaťkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
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44. úplatný pronájem NP- Žilinská 26 -  6,48 m2 paní Ireně Podzimné dle důvodové zprávy 
bod II. B) 8)   
 
45. úplatný pronájem dříve atelieru o velikosti 21,76 m2 , Náves Svobody 37 panu Karlu 
Nováčkovi za účelem připojení ke kovářské dílně dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
46. úplatný pronájem části střechy tř. Svobody 21 společnosti Accor Services CZ s. r. o. za 
účelem umístění antény se sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/1 anténa dle důvodové zprávy bod 
II. B) 11)   
 
47. úplatný pronájem NP Dolní náměstí č.o. 7, prodejna zeleniny, 255 m2 společnosti Trimex 
Olomouc spol. s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
48. úplatný pronájem části střechy a společných prostor domů Zikova č. o. 15, 17 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 II. B) 13)  
 
49. úplatný pronájem 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, Tererovo nám. 2 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 II. B) 14)  
 
50. úplatný pronájem částí střech a společných prostor domů: Černá cesta 31, 33; Družební 
4; Rooseveltova 90 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 
II. B) 14)  
 
51. úplatný pronájem části střechy a společných prostor domu Stiborova č.o. 30 za účelem 
umístění antény, aktivních prvků a rozvodu kabeláže k užívání internetu společnosti 
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 II. B) 15)   
 
52. úplatný  pronájem 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 společnosti 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 II. B) 16)  
 
53. úplatný pronájem části střechy a společných prostor domu Politických vězňů č.o. 2 za 
účelem umístění antény, aktivních prvků a rozvodu kabeláže pro příjem bezdrátového 
internetu panu Jiřímu Vláčilovi, obchodní jméno Jiří Vláčil - WELLNET se sazbou nájmu 
6.500,- Kč/rok/jedna anténa na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
54. úplatný pronájem částí NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín 
společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. a společnosti EURO Enterprise, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 18)  
 
55. úplatný pronájem pozemků parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc. č. 28/10 o výměře 195 
m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky panu Jaroslavu Pírkovi dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
56. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 210 ost. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce panu 
Hubertu Holišovi dle důvodové zprávy bod III. 5)   
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57. úplatný pronájem pozemků část parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře 80 m2 a část parc. č. st. 
1394/1 zast. pl. o výměře 50 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc panu Ing. Břetislavu 
Valentovi za účelem úpravy a údržby zeleně dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
58. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/9  orná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Pavlovičky 
manželům Ing. Bohdanu a Ing. Daně Klímkovým dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
59. uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností 
Severomoravská plynárenská, a. s.   na kancelářské prostory v objektu Švédská 6, Olomouc 
od 1. 10. 2004 do 31. 3. 2005 dle důvodové  zprávy bod II. B) 23)   
 
60. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Rodinné domy 
Černovír“ - kanalizace a vodovod,  mezi statutárním městem Olomouc a společností K - stav 
stavební a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
61. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Slavonín - ul. 
Buzulucká, RD manž. Příkopových - vodovod“., mezi statutárním městem Olomouc a 
Liborem a Petrou Příkopovými, dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
62. uzavření  darovací smlouvy na infrastrukturní  stavby „Olomouc - Hodolany, obytný 
okrsek“, část  SO-06 vodovod, SO-05 kanalizace, SO-03 komunikace + chodníky a SO-10 
veřejné osvětlení, mezi statutárním městem Olomouc a MNG COMP s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod IV. 8)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Jany Luňáčkové o snížení nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
5/8 ostatní plocha o výměře   4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
2. Občanského sdružení KYKLOP CZ a  Občanského sdružení Slovo života Olomouc o 
úplatný pronájem nebytových prostor o výměře 142,60 m2 v objektu č.p. 83 nacházejícím se 
na pozemku parc. č. st. 496/1 zast. pl. o výměře 4 845 m2 (Kateřinská č.o.10), v k. ú. 
Olomouc- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
3. Občanského sdružení Slovo života Olomouc o úplatný pronájem nebytových prostor o 
výměře 142,60 m2 v objektu č.p. 83 nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 496/1 zast. pl. 
o výměře 4 845 m2 (Kateřinská č.o.10), v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
4. Moravského divadla Olomouc o revokaci usnesení  RMO ze dne 7. 9. 2004 čís. spis. 
seznamu 2, bod II. A) 38 ve věci nevyhovění žádosti 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, vše obec Olomouc  příspěvkové 
organizaci Moravskému divadlu Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením termínu uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 401/27 orná 
půda o výměře 352 m2 v k.ú. Hejčín do 30. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
2. s odpočtem vložených nákladů na stavební úpravy v NP - ZŠ - Heyrovského 33 
spočívajících v opravě bazénu a zrušení sauny v celkové výši 367.000,- Kč z vlastního 
účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
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3. s odpočtem nákladů vložených do stavebních úprav v NP - Žilinská 26 spočívajících ve 
vybudování nového přívodu vody, odpadů a el. přípojek a ve vybudování nového vstupu z 
čekárny do ordinace ve výši 130.000,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
4. s úhradou 50% pořizovacích nákladů na výměnu plynového kotle v NP Riegrova 5 za 
podmínky, že plynový kotel se stane majetkem města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. 
B) 19)  
 
5. s odpočtem vložených investic ve výši 287.446,80 Kč  z nájemného  od 1. 9. 2004  v NP  
8. května 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 20)  
 
6. s podnájmem části nebytového prostoru Tererovo nám. 3, o výměře 14 m2 pro společnost 
SOLITER, a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 21)  
 
7. se změnou subjektu na straně nájemce části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. (dle GP 
parc. č. 636 ost. pl.) o výměře  862 m2 v k.ú. Neředín z MUDr. Aleny Poučové a MUDr. Igora 
Mazocha  na MUDr. Igora Mazocha dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
4. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru nájemce NP - Mariánská č. 7 - 62,10 m2 - atelier mezi panem Pavlem 
Cupákem a panem Tomášem Kubíčkem formou obálkové metody na výši nájemného, kdy 
výše nájemného nabídnutá panem Tomášem Kubíčkem byla 300,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod  II. B) 9)   
 
2. průběh výběrového řízení, s tím že do II. kola byla vybrána společnost FARMAK a.s. dle 
důvodové zprávy bod III. 10)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí k smlouvě na pozemky parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a parc. 
č. 28/10 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky s panem Jaroslavem Pírkem při 
kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 210 ost. pl. o 
výměře 125 m2 v k. ú. Lazce s panem Hubertem Holišem při kupní ceně ve výši 574,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
3. odprodej části pozemku parc. č.  5/8 ost. pl. o výměře 830 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce  společnosti K - stav stavební, a. s. za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. odprodej objektu s pozemkem parc. č. 175 st. pl. v k.ú. Topolany manželům Zdeňku a 
Emílii Lakomým za kupní cenu ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/9 orná půda o výměře 
59 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. 13)   
 
6. odprodej části  pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Haně a Jaroslavu Šafářovým za kupní cenu ve výši 39 370,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 14)  
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti K - STAV stavební, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ost. 
pl. o výměře 940 m2 a části pozemku parc. č.  392/16 ost. pl. o výměře 380 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
2. žádosti pana Ing. Břetislava Valenty o odprodej pozemků část parc. č. 288/2 ost. pl. o 
výměře 80 m2 a část parc. č. st. 1394/1 zast. pl. o výměře 50 m2, vše v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
3. žádosti pana Petra Grohmanna  o odprodej pozemku parc. č. 28/9 orná půda o výměře 59 
m2 v k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod III. 13)     
 
4. žádosti Ing. Františka Kaštyla o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, bod 
programu 6, bod 51 ve věci výše kupní ceny při odprodeji kruhové cihelny vč. komína (ost. 
stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  zast. pl. o výměře 1109 m2 vše v k.ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000 čís. spis. seznamu 3 bod 41 ve věci  výše kupní ceny  
za odprodej pozemku parc. č. 53/48 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Neředín manželům Ing.  
Tomáši a Ing. Ireně Juřicovým a schválit kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 dle důvodové  
zprávy bod IV. 5)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu 
1. vzít na vědomí výsledek výběru nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 3 orná 
půda o výměře 644 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc mezi panem Borisem Vališem a 
panem Liborem  Indrákem  formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy výše kupní 
ceny nabídnutá panem Borisem Vališem činila 437,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
2. vzít na vědomí výsledek výběru kupujícího objektu bývalé vodárny s pozemkem  parc. č. 
st. 69 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc mezi Ing. Pavlem 
Krčem a  manžely Josefem a Martou Benešovými formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy výše kupní ceny nabídnutá Ing. Pavlem Krčem činila  213 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)   
 
3. souhlasit se změnou subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  
o výměře  1 417 m2 s objektem č. p. 261 - Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín z MUDr. Aleny 
Poučové a MUDr. Igora Mazocha na MUDr. Igora Mazocha s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 15. 1. 2005 dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
4. souhlasit se změnou subjektu na straně  budoucího kupujícího části pozemku parc. č. st. 
279 zast. pl. (dle GP parc. č. 636 ost. pl.) o výměře  862 m2 v k.ú. Neředín z MUDr. Aleny 
Poučové a MUDr. Igora Mazocha  na MUDr. Igora Mazocha dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
9. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem 
Olomouc, jako pronajímatelem a JUNÁKem, 5. Středisko J.E. Kosiny, Olomouc, jako 
nájemcem na objekt nacházející se na  pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl. o výměře 96 m2 
(objekt č. 27 v areálu letiště Neředín) a objekt nacházející se na pozemku parc. č. st. 1290 
zast. pl. o výměře 135 m2 (objekt č. 29 v areálu letiště Neředín), vše v k. ú. Něředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 22)  
T: 2.11.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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10. ukládá 
podepsat plnou moc Mgr. Ing. Petru Konečnému na 27. 10. 2004 dle důvodové zprávy bod 
IV. 4)  
T: 2.11.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
11. ukládá 
v termínu do 31.12. 2004 předložit informaci o dalším postupu ve věci odprodeje objektu 
Kateřinská 10 dle důvodové zprávy bod III. 10)  
T: 7.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
12. ukládá 
jednat se společností euroAWK s. r. o. o možnosti bezúplatného umístění propagačních 
poutačů dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
T: 2.11.2004 
O: ředitel Moravského divadla Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Dodatek č. 31 ke smlouv ě se spole čností OLTERM & TD 

Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 31 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 31 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
převzít objekt kotelny PS Kmochova, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 v k. ú. Nová Ulice, 
od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. do správy SNO, a.s.  
T: 23.11.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
5. ukládá 
předložit RMO ke schválení dohodu o výkonu práva věcného břemene k objektu kotelny PS 
Kmochova, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 v k. ú. Nová Ulice, se společností OLTERM 
& TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 7.12.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Veřejné zakázky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
rozhodnout o nevyhovění námitkám dle bodu II. závěru důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
5 Navýšení parkovacích možností v centru m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrhované řešení dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
intenzívně jednat s kompetentními zástupci Ministerstva obrany České republiky v  záležitosti 
převodu objektu Staroměstských kasáren na statutární město Olomouc s cílem dosažení 
nejkratšího možného termínu převodu  
T: průběžně 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zajistit podklady pro zpracování DUR na zřízení parkoviště na vybrané lokalitě 
Staroměstských kasáren 
T: 23.11.2004 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zpracovat podkladový materiál o možnostech provozování zóny 
placeného stání včetně parkovacích ploch a objektů 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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6 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. Charkovská 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11, s Orálkovou Ilonou dle důvodové zprávy 
bod 1 a)   
2. Černá cesta 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Petrovou Natašou a Jánem dle důvodové 
zprávy bod 1 b)   
3. Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, s Janošíkovou Leonou dle důvodové zprávy 
bod 1 c) 
4. Sladkovského 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 10, se Zaoralovou Aldou dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
5. Stiborova 22, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 2, se Švončinárovou Alenou dle důvodové 
zprávy bod 2 a)  
6. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 1, se Strykem Radkem dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
7. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 64, s Gáborovou Ivetou dle důvodové 
zprávy bod 2 c) 
8. P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 20, s Přikrylovou Jitkou dle důvodové 
zprávy bod 2 d)  
9. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 44, s Markovou Petrou dle důvodové 
zprávy bod 2 e) 
10. Černá cesta 49, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 196, s Himrem Davidem dle důvodové 
zprávy bod 2 f) 
11. Černá cesta 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Čepovou Zuzanou dle důvodové zprávy 
bod 2 g) 
12. Komenského 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s PaedDr. Vatrtovou Lenkou dle 
důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
Zedník Vítězslav, Černá cesta 3, Olomouc 
Kordová Pavla, Petr, Černá cesta 3, Olomouc 
Dunka Milan, Pavlína, Černá cesta 9, Olomouc 
Hajda Robert, Helena, Černá cesta 29, Olomouc 
Hořák Bohumil, Anastázie, Černá cesta 1, Olomouc 
Trubačová Petra, Stanislav, Černá cesta 1, Olomouc 
Veselý Karel, Anna, Černá cesta 2, Olomouc 
Balážová Augusta, Černá cesta 7, Olomouc 
Malina František, Černá cesta 33, Olomouc 
Zbořilová Diana, Rožňavská 4, Olomouc 
Universita Palackého Olomouc, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Hanáková Marie, P. Přichystala 64, Olomouc 
Klusáková Josefa, P.Přichystala 64, Olomouc 
Leitner Jan, P.Přichystala 68, Olomouc 
Omelka Miroslav, Politických vězňů 2, Olomouc 
Sklenářová Hana, Denisova 10, Olomouc 
Vaďurka Jan, I.P.Pavlova 42, Olomouc 
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Carda Petr a Jaroslava, Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
     b) na 1 rok s nájemci: 
Řepišťák Miroslav, Pavelčákova 1, Olomouc 
Štulířová Dáša, Roman, Foersterova 15, Olomouc 
Danielová Marcela, Zikova 11, Olomouc 
Hégrová Iveta, Černá cesta 49, Olomouc 
Svátková Renáta, Oldřich, Černá cesta 16, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b)  
     c) na 1/2 roku s nájemci: 
Lulišová Dagmar, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Anna, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 
s nájemcem : 
Mirgová Marie, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy u služebního bytu z důvodu prodeje: 
Ing. Černý Marek, Na Vozovce 50, Olomouc o manželku Černou Martinu 
dle důvodové zprávy bod 6 ) 
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy:   
Žáček Lubomír, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
5. s uzavřením nájemní smlouvy po výměně bytů: 
Čočková Lenka, Zikova 15, Olomouc 
Galus Michal a Markéta, Zikova 17, Olomouc 
Kaplová Antonie, Dolní náměstí 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a,b) 
 
6. s rozšířením nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví: 
Šafaříková Emílie, Foersterova 17, Olomouc o syna MUDr. Šafaříka Milana 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
7. s uzavřením nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu: 
Štěpánek Milan, Sienkiewiczova 1, Olomouc 
Peřinová Zdeňka a Peřina Martin, oba bytem Palackého 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b)        
 
8. s postupem při obsazení bytu č. 9, Nálevkova 11, Olomouc dle původního rozhodnutí 
RMO ze dne 7.9.2004 
dle důvodové zprávy bod 11) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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7 Bytové záležitosti (DPS)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Kovářem dle důvodové zprávy 
b) uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Šindlerem dle důvodové zprávy 
c) uzavření nájemní smlouvy s manžely Josefem a Annou Vychodilovými dle důvodové 
zprávy 
  
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. 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 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy - část A 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy - část B 
 
4. ukládá 
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 dle důvodové zprávy - 
část A 
b) předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 



 14

10 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do soupisu nekrytých 
požadavk ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Rozpočtová zm ěna z odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
13 Rozpočtová zm ěna odboru investic č. 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženou rozpočtovou změnou 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
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14 Plnění rozpo čtu 2004 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle jednotlivých návrhů odborů ve smyslu posílení REZERVY 
k dispozici 
 
3. ukládá 
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit návrh rozpočtových změn realizujících schválené změny rozpočtu pro rok 2004 dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odbor ů 
 
5. ukládá 
oznámit ředitelům příspěvkových organizací SmOl schválené úpravy rozpočtu roku 2004 
T: 2.11.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
15 Požadavky na objednávky ve ř. služeb v r. 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat návrh rozpočtu objednávek veř. služeb na r. 2005 v pracovní skupině ve složení 
dle doplněné důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
16 Změna plánu investic SMV, a. s. roku 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změnu plánu investic SMV, a. s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
17 Plán investic SMV, a. s. pro rok 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předložených návrhem plánu na rok 2005 dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce navržený plán investic SMV, a.s. ke schválení 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
18 Park Malého prince - studie vnit řního prostoru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat studii parku Malého prince dle diskuze v RMO a předložit RMO  
T: 7.12.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
19 Příspěvky v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, schválenými RMO dne 
24.9.2002 
T: 2.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Smlouva Olomouc - Region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním smlouvy o spolupráci na projektu „Marketingová podpora Olomouc region card“ 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu dle upravené důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. souhlasí 
se složením výběrové komise dle upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
vyhlásit společně s Olomouckým krajem výběrové řízení na subjekt - agenturu, zajišťující 
vlastní realizaci produktu Olomouc region card 
T: 2.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Smlouva Vánoce 2004 - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání akce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání akce 
T: 2.11.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. bere na v ědomí 
splnění podmínky dle článku 2 smlouvy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
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22 Strukturální fondy - projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokračováním přípravy projektů (1) a (2) důvodové zprávy k uplatnění do SF EU 
 
3. schvaluje 
postup přípravy projektu (3) Rekonstrukce olomouckých historických parků, způsob 
finančního krytí a navržené složení projektových týmů dle části I. důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
postup přípravy projektu (7) Vodácký kanál, způsob finančního krytí a navržené složení 
projektových týmů dle části II. důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
postup přípravy projektu (8) Webové stránky business to business, způsob finančního krytí a 
navržené složení projektových týmů dle části II. důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
postup přípravy projektu (10) Informační a orientační systém, způsob finančního krytí a 
navržené složení projektových týmů dle části II. důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
postup přípravy projektu (12) ZOO Olomouc - pavilon lidoopů, způsob finančního krytí a 
navržené složení projektových týmů dle části II. důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
postup přípravy projektu (14) Komunitní plánování, způsob finančního krytí a navržené 
složení projektových týmů dle části II. důvodové zprávy 
 
9. ukládá 
pokračovat v podrobnější analýze u projektů (4), (5), (6), (9), (11), (13) dle části II. důvodové 
zprávy 
T: únor 2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s podmínkami vstupu investorů dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
výzvu ke vstupu investorů dle přílohy č. 1 a formulář žádosti dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit vyhodnocení žádostí investorů 
T: únor 2005 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 MMP - vyúčtování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit právní rozbor dalšího postupu 
T: 2.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Aktualizace strategického plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup aktualizace strategického plánu dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh složení pracovních skupin dle bodu 2.c důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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26 Dodatek ke smlouv ě o poskytnutí investi ční dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 3 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 2.11.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Oprava komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy pokračovat v jednání s akciovou společností SETUZA o náhradě nákladů 
spojených s přeložkou kanalizace a postupovat dle důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
zahájit opravu komunikace s přeložkou kanalizace a postupovat dle důvodové zprávy 
T: 2.11.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Kontrola smluv na hrobová místa a úhrada poplatk ů u Hřbitov ů 

města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat závěry kontrolního protokolu č. 5/2004 
T: průběžně 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Cyklostezka Štítného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
posunutí termínu vyúčtování příspěvku z rozpočtu města do 30. 4. 2005 
 
3. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 23.11.2004 
O: Petřík Miroslav, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
30 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit průběžné hodnocení spolupráce s exekutorskými úřady 
T: pololetn ě 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
31 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit průběžné hodnocení spolupráce s exekutorskými úřady 
T: pololetn ě 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
32 Systém údržby dom ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
střednědobý plán oprav v rozsahu tabulky A 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh dalšího postupu u domů dle tabulky B na základě závěrů diskuse 
T: 7.12.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO variantní návrh dalšího využití domu Horní nám. 12 dle závěru z diskuse 
T: 7.12.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
33 Marketingový plán cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
marketingový plán cestovního ruchu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
po schválení rozpočtu realizovat marketingový plán cestovního ruchu dle harmonogramu 
důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit návrh rozpočtu  r. 2005 v souladu se schváleným marketingovým plánem 
T: 2.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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34 Malé projekty + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Změna účelu poskytnutého p říspěvku MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou účelu poskytnutého příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Festival Sportu pro všechny 2005  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti Olomoucké krajské asociace Sport pro všechny  
  
3. ukládá 
informovat žadatele o vyhlášených grantech v oblasti sportu pro rok 2005 
T: 23.11.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Změny v komisích RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. odvolává 
člena komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
38 Lazce - Kouty - autokemp a h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrženou úpravu řešení lokality Lazce - Kouty dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
 OKR přepracovat studii „Sportovně rekreační areál a kemp Lazce - Kouty“ dle důvodové 
zprávy 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
majetkoprávnímu odboru dořešit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům v trase 
provizorní komunikace dle důvodové zprávy 
T: 7.12.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
39 Zvláštní linková doprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
se zařazením nácestných zastávek na linkách v režimu zvláštní linkové dopravy mimo 
výchozí a cílovou zastávku 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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40 Různé - Petice proti novostavb ě bytového domu v ul. 
Českobratrské  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi na petici proti novostavbě bytového domu v ulici Českobratrské 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Různé - Informace o zm ěně ochranného pásma ČOV Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci o změně ochranného pásma ČOV Olomouc 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
 
 
42 Různé - Žádost o ud ělení souhlasu k užití znaku m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s užitím znaku města dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


