
 
USNESENÍ 

 

z 9. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4.3.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 4.3.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v 
k.ú. Nemilany předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Piňosovi, Ph. D. dle důvodové 
zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP 8. května 5, kanceláře, 61 m2  předem určenému 
zájemci Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 480/21 o výměře 20 m2 v k.ú. Nová 
Ulice  předem určenému zájemci Jiřímu Hubičkovi dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.   109/1 o výměře 90 m2 v k.ú. 
Olomouc - město  předem určenému zájemci Janě Királyové dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu dříve bytu, o velikosti  90,77 m2, Masarykova 3  předem 
určenému zájemci MUDr. Pavlu Kubicovi dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu suterénu domu Horní náměstí 5, o celkové ploše 175 m2   
předem určenému zájemci Ing. Jiřímu Švarcovi za účelem zřízení centra pro prevenci 
rakoviny tlustého střeva a konečníku, ordinace, pro poskytování služeb v oborech alternativní 
medicíny a galerie ezoterického a duchovního umění za podmínky doložení v průběhu 
zveřejnění vyjádření Památkového ústavu dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu - NP - 8.května č. 3 - 151,25 m2 - kanceláře předem 
určenému zájemci KDU-ČSL dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
 
 
 



 2 

8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k.ú. Lazce 
manželům Marcele a Kamilu Wagnerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko paní Danuši Navrátilové za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
10. úplatný pronájem pozemků parc. č. 236/60 orná půda o výměře 43 m2 a parc. č. 236/61 
orná půda o výměře 83 m2 v k.ú. Hejčín paní Jarmile Trubačové dle důvodové zprávy bod II. 
A) 3)   
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 v k.ú. 
Nemilany paní Jitce Dolákové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)    
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha o výměře 70 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Karlu Skřičkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 999 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Josefu Večeřovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)    
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Jaroslavu Strašákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1071/1 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k.ú. 
Nová Ulice panu Ing. Vladimíru Rakovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 695/1 zastavěná plocha o výměře 56 m2 a části 
pozemku parc. č. 695/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Lošov manželům Jaroslavu a 
Evženii Barboříkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 v k. ú. Lošov  
manželům Radomíru a Miluši Halenkovým, paní Magdaleně Brejšové, panu Bedřichu 
Hegerovi a panu Ladislavu Hegerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 105/77 zahrada o výměře 286 m2  v k.ú. Lazce panu 
Milanu Ševčíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 999 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. 
Hodolany manželům Tomášovi a Andrei Dorňákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 999 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. 
Hodolany manželům Rudolfu a Vladislavě Pencovým dle důvodové zprávy bod II. A) 14) 
  
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 999 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. 
Hodolany manželům Romanu a Petře Vítkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 999 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. 
Hodolany manželům Zdeňku a Jarmile Matějovcovým dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 179 orná půda o výměře 464 m2 a části 
pozemku parc.č. 1059/5 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Černovír paní Haně Kopečné 
za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 17)   
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1106/78 zahrada o výměře 426 m2 v k.ú. 
Černovír panu Milanu Míčovi za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 19)   
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25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/2 zahrada o výměře 450 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Vladimíru Jedličkovi za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 20)   
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k.ú. Neředín 
panu Ivanu Trúsikovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
27. úplatný pronájem pozemku parc. č. 703/1 lesní půda o výměře 50 m2 a části pozemku 
parc. č. 703/2 lesní půda o výměře 70 m2 v  k. ú. Lošov  panu Karlu Nesétovi dle důvodové 
zprávy bod II. A) 22)   
 
28. úplatný pronájem pozemku parcela č. 392 ostatní plocha o výměře  110 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček panu Ladislavu Matějíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 23)    
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/34 ostatní plocha o výměře 6 m2  v k.ú. 
Povel Společenství vlastníků jednotek domu Jánského 18 dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 32 m2  v k.ú. 
Neředín panu Miloši Brücknerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 31)   
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/19 ostatní komunikace o výměře 6 m2 v 
k.ú. Hodolany panu Elmanu Iljasovi a panu Alekberu Iljasovi dle důvodové zprávy bod II. A) 
32)   
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/39 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. 
Olomouc-město společnosti Národní dům Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
33)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. 
Hodolany manželům Petru a Ladislavě Kocourkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 34)  
 
34. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes 
pozemek parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 5 325 m2 v k. ú. Chválkovice ve prospěch manželů 
Tomáše a Ing. Pavly Ottových dle důvodové zprávy bod II. A) 35)   
 
35. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 55 m2 v k. ú. 
Hodolany manželům Haně a Jaroslavu Šafářovým, tj. dle návrhu OKR dle důvodové zprávy 
bod II. A) 36)      
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení televizních kabelových 
rozvodů na pozemcích parc. č. 624/16 ost. pl. o výměře 2 056 m2, parc. č. 624/17 ost. pl. o 
výměře 2 639 m2, parc. č. 624/25 ost. pl. o výměře 15 534 m2, parc. č. 624/26 ost. pl. o 
výměře 7 027 m2, parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 14 025 m2, parc. č. 955/1 ost. pl. o výměře 
1 754 m2, parc. č. 959/7 ost. pl. o výměře 4 205 m2, parc. č. 413/2 ost. pl. o výměře 2 320 
m2, parc. č. 414/30 ost. pl. o výměře 793 m2, parc. č. 613/1 ost. pl. o výměře 1 608 m2, 
parc. č. 624/1 ost. pl. o výměře 12 943 m2, parc. č. 624/2 ost. pl. o výměře 1 457 m2, parc. č. 
624/7 ost. pl. o výměře 3 378 m2, parc. č. 624/9 ost. pl. o výměře 2 450 m2, parc. č. 414/35 
zahrada o výměře 822 m2, parc. č. 609/5 ost. pl. o výměře 4 920 m2, parc. č. 624/19 ost. pl. 
o výměře 9 493 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 939 m2, vše v k. ú. Hodolany,  parc. č. 
93/86 ost. pl. o výměře 726 m2, parc. č. 93/115 ost. pl. o výměře 5 611 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město ve prospěch společnosti FORCOM NET, s. r. o. Olomouc za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. 
A) 38)  
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37. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího umístění betonových sloupů sítě NN na 
pozemku parc. č. 753 ost. pl. o výměře 4 250 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce ve prospěch 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 39)  
 
38. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 2 770 m2 v k. ú. Nová 
Ulice  Sdruženému zařízení pro péči o dítě v Olomouci dle důvodové zprávy bod II. A) 40)  
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 589 ost. pl. o výměře 3 837 m2, parc. č. 592 ost. pl. o výměře 4 237 m2, 
parc. č. 545/2 ost. pl. o výměře 7 071 m2, parc. č. 79/24 ost. pl. o výměře 4 525 m2 a parc. č. 
288/1 zast. pl. o výměře 50 m2, vše v k. ú. Neředín ve prospěch Severomoravské 
energetiky, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 41)   
 
40. bezúplatné zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném 
právu přístupu a užívání nemovitostí objektu bydlení č.p. 65 na pozemku parc.č.st. 49 
zast.pl. v k.ú. Nová Ulice,  objektu technické vybavenosti č.p. 930 na pozemku parc.č.st. 
1250/1 zast.pl. v k.ú. Nová Ulice, objektu technické vybavenosti č.p. 282 na pozemku 
parc.č.st. 1658 zast.pl. v k.ú. Nová Ulice, objektu technické vybavenosti na pozemku parc.č. 
st. 518 zast.p. v k.ú. Povel, objektu bydlení č.p. 363 na pozemku parc.č.st. 510 zast.pl. v k.ú. 
Povel, objektu bydlení č.p. 291 na pozemku parc.č.st. 1653 zast.pl. v k.ú. Nová Ulice za 
účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních teplovodních 
rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené 
vody a el. energie  a připojení na kanalizaci ve prospěch OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 42)   
 
41. úplatný pronájem části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně panu Josefu 
Reitterovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
42. úplatný pronájem NP - I. P. Pavlova 62 - 73,83 m2 panu Jiřímu Lampířovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 3)  
 
43. úplatný pronájem NP - Čajkovského 17 - 197,93 m2 paní Haně Flochsové dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4)   
 
44. úplatný pronájem Pavelčákova 21, prodejna lahůdek - Bistro AMARANTH, o velikosti 
125,71 m2 paní Pavlíně Rozmahelové za podmínky, že paní Rozmahelová zaplatí dlužné 
nájemné od 1. 1. 2003 do doby uzavření nájemní smlouvy  dle důvodové zprávy bod II. B) 8)   
 
45. úplatný pronájem NP - bývalé kino JAS -168,3 m2 společnosti Eglon, s. r. o. s tím, že 
nájemce nejpozději do 24. 6. 2003 předloží pronajímateli k posouzení projektovou 
dokumentaci včetně rozpočtu, která bude předložena radě města k vyslovení souhlasu se 
stavebními úpravami a způsobu vyrovnání za zhodnocení věci dle důvodové zprávy bod II. 
B) 9)  
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 21 m2  v k.ú. 
Hejčín panu Ondřeji Součkovi dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
47. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  veřejného 
vodovodního řadu  mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Ivanou a Ing. Vítem Číhalovými 
dle důvodové zprávy bod IV. 11)   
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48. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. 
č. 433 st. pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch objektu č. p. 19 nacházejícího se na 
pozemku parc. č. st. 435 zast. pl. o výměře 416 m2 v k. ú. Olomouc-město za podmínky, že 
spolu s touto smlouvou bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Janem 
Kadláčkem a společností Technické služby města Olomouce a.s., obsahující dohodu se 
společností Technické služby města Olomouce a.s. ve věci zajištění úklidu, uzamykání, 
osvětlení apod. dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
 
49. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na r. 2003 ve výši 67,405.000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
50. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 307/1 louka o výměře 300 m2  v k.ú. Nové Sady 
panu Jiřímu Novákovi dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Strany pro otevřenou společnost o  úplatný pronájem NP - 8.května č. 3 - 151,25 m2 - 
kanceláře dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
2. pana Petra Šálka o úplatný pronájem pozemku parc. č. 78/22 ostatní plocha o výměře 342 
m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 7)     
 
3. paní Marie Žochové o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha o 
výměře 6 m2  a části pozemku parc. č. 323/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Olomouc-
město dle důvodové zprávy bod II. A) 24)   
 
4. reklamní agentury A. R. T. 247 s. r. o. o úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 124/4 
ostatní plocha o výměře 5 m2     v k. ú. Olomouc - město a části pozemku parc. č. 98/2 
zahrada   o výměře 5 m2  v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 26)   
 
5. pana Jiřího Švancary o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1086 ostatní plocha o 
výměře 580 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 27)   
 
6. manželů Pavla a Danuše Flekových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/8 
ostatní plocha o výměře 9 m2 a části pozemku parc. č. 896 zastavěná plocha o výměře 9 m2 
v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 30)   
 
7. společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/19 
ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
8. společnosti WABAHAMI s. r. o. a pana Jiřího Pivody o úplatný pronájem NP - 
Čajkovského 17 - 197,93 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
9. pana Karla Rychtra o revokaci  usnesení RMO ze dne 3. 12. 2002, čís. spis. seznamu 2, 
bod II. A) 2 ve věci schválení úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 978/1 zahrada o 
výměře 270 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Miladě Madejové dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
3. souhlasí 
1. se stavebními úpravami, které spočívají v provedení rekonstrukce bytu za účelem zřízení 
ambulantní rehabilitace a rozšíření stávajícího NP v celkové výši 788.935,- Kč, s 
odepisováním investované částky do zhodnocení věci v účetnictví nájemce a se 
zohledněním v délce nájmu na dobu určitou 10-ti let ve stávajícím nebytovém prostoru 
včetně nově rekolaudovaného prostoru Masarykova 3, Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 
6)   
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2. se stavebními úpravami, které spočívají výměně výkladců ve výši 78. 000,- Kč vlastním 
nákladem nájemce v NP Masarykova 19 a se zohledněním vložených investic formou 
odpočtu z nájemného do výše 78. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
3. s přípravou převodu pozemků v k.ú. Unčovice, Horka nad Moravou a Hynkov dle 
důvodové zprávy bod III. 19)       
 
4. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614014/97 mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava dle důvodové 
zprávy bod IV. 9)   
 
5. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614015/97 mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava dle důvodové 
zprávy bod IV. 10)   
 
6. se změnou doby odepisování u odpisových skupin 4 a 5  s promítnutím do účetních 
evidenčních odpisů používaných pro výpočet nájemného dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
4. nesouhlasí 
1. s obnovením nájemních smluv se společnosti Siemens na pronájem části nemovitostí za 
účelem umístění telekomunikačního zařízení dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
2. se snížením sazeb nájemného po odečtení proinvestované částky z nájemného na 1.200, 
650, 400,- Kč/m2/rok (zóna B), v NP Horní náměstí 5, kavárna, 171,66 m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 8)    
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 22. 10. 2002, čís. spis. seznamu 2 , bod II. A) 2 ) ve věci 
nevyhovění žádosti pana Ondřeje Součka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/6 
ostatní plocha o výměře 21 m2  v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
2. usnesení ze dne 3.12.2002 č.spis.seznamu 2. bod II. B 17 ve věci  úplatného pronájmem 
společných  prostor v objektu Švédská 1, prádelny -  16,32 m2, sušárny 20,16 m2, sklepu 
18,87 m2, dvorku 24,97 m2 a souhlasí s úplatným pronájmem Anně Šibravové dle důvodové 
zprávy bod IV. 7)  
 
3. část usnesení ze dne 8.10.2002 č.spis. seznamu 2. bod IV. 4 ve věci souhlasu s 
odpočtem vložených investic z nájemného - Horní náměstí 5, kavárna, 171,66 m2 a souhlasí 
s odpočtem druhé poloviny proinvestované částky z nájemného dle důvodové zprávy bod IV. 
8)   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej objektu č. p. 183 (Školní 6) s pozemkem parc. č.st.  604 zast. pl. o výměře 132 
m2 v k. ú. Olomouc - město České straně sociálně demokratické za kupní cenu ve výši  
4. 415 320,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
2. bezúplatný převod pozemků p. č. 878/4 o výměře 279 m2, p. č. 1857/9 o výměře 3600 m2, 
vše orná půda v k.ú.Holice a p. č. 1005/27 o výměře 630 m2, p. č. 1005/45 o výměře 530 m2 
a p. č. 950/16 o výměře 680 m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany ve vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 9)  
 
 
 



 7 

3. odprodej části objektu č. p. 67 s pozemkem parc. č. 1376/4 zast. pl. o výměře 363 m2 v 
k.ú. Nová Ulice - Čajkovského č. 14 Doc. MUDr. Ivanu Gregarovi, CSc., Doc. MUDr. Ivo 
Šimkovi, CSc., MUDr. Zdeňku Vomáčkovi, Mgr. Evě Sorbiové za kupní cenu ve výši  dle 
nového znaleckého posudku po odečtení nákladů za zhodnocení objektu dle důvodové 
zprávy bod III. 10)  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 1651 louka o výměře 7 851 m2 v k. ú. Lošov panu Mgr. 
Stanislavu Lachovi za kupní cenu ve výši 8. 059,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva 
pro statutární město Olomouc při kupní ceně 8. 059,- Kč a za podmínky zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni zdržet se zřízení oplocení a za podmínky zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo průchodu ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 11)  
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 548 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Bytovému družstvu Kaskády Okružní za kupní cenu ve výši 301. 400,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 14)   
 
6. odprodej částí pozemku parc. č. 115/45 zahrada o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Nová 
Ulice  Bytovému družstvu Kaskády Bacherova za kupní cenu ve výši 7.700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 15)  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 9 m2  a části pozemku parc. č. 
1907/11 vodní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Holice paní MUDr. Jarmile Koutné a paní 
MUDr. Jarmile Paučkové za kupní cenu ve výši 7 740,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
8. bezúplatný převod pozemků parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 185/4 ost. 
pl. o výměře 753 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 
287 m2, parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 
1402 m2, parc. č. 323/12 ost. pl  o výměře 26 m2 a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 715/2 ost. pl  o 
výměře 2393 m2, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 
m2, parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 
588/6 ost. pl o výměře 660 m2, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 495 zast. pl o 
výměře 281 m2, parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 
m2, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 a parc. č. 500/2 zast. pl o výměře 88 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, parc. č. 732/1 ost. pl o výměře 11 355 
m2, parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2 a parc. č. 
844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 904 m2 v 
k. ú. Holice, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 
m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 4117 m2, parc. 
č. 209/3 ost. pl.  o výměře 205 m2, parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2, parc. č. 208/3 
ost. pl. o výměře 1319 m2, parc. č. 207/2 ost. pl. o věměře 1827 m2, parc. č. 207/3 ost. pl. o 
věměře 2535 m2, parc. č. 206/2 ost. pl. o věměře 696 m2, parc. č. 206/3 ost. pl. o výměře 
3289 m2, parc. č. 205/2 ost. pl. o věměře 3763 m2, parc. č. 203/2 ost. pl. o výměře 3743m2, 
parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 2861 m2, parc. č. 
194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, parc. č. 193/2 ost. 
pl. o výměře 1885 m2, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, parc. č. 190/1 ost. pl. o 
výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, parc. č. 242/7 osp. pl. o výměře 2 
m2, parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2,  parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3252 m2, 
parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, parc č. 1324 zast. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 
1325 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, parc. č. 324/112 
ost. pl. o výměře 1751 m2, parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2, parc. č. 324/149 ost. 
pl. o výměře 583 m2, parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, parc. č. 324/169 ost. pl. o 
výměře 368 m2, parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č. 324/177 ost. pl. o výměře 
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398 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 324/181 ost. pl. o výměře 173 m2, 
parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 324/133 ost. pl. o výměře 10006 m2, 
parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, parc. č. 
608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 608/24 ost. 
pl. o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, parc. č. 608/30 ost. pl. o 
výměře 3413 m2, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, parc. č. 158/2 ost. pl. o výměře 
996 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 171/1 ost. pl. o výměře 1115 m2, 
parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 612/29 ost. pl. o výměře 412 m2, parc. č. 
612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín  ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany 
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu  za 
podmínek, že po dobu 10-ti let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto 
nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu 
těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10-ti let bude statutární město 
Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10-ti let nebude tento 
majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům dle důvodové zprávy bod 
IV. 13)  
 
9. výkup části pozemku parc. č. st. 435 (dle GP č. 682-19/2003 parc. č. 435/6)  o výměře 6 
m2 v k. ú. Olomouc-město z vlastnictví pana Jana Kadláčka do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 19.200,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 14)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej pozemku parc. č. 741/3 orná 
půda o výměře 8 832 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. žádosti manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej pozemků parc. č. 722/1 o výměře 
938 m2, 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 orná půda  v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 2)    
 
3. žádosti pana Jiřího Pitaře o odprodej pozemku parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 
m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. žádosti společnosti Sallerova výstavba, spol. s r. o. o odprodej části pozemku  parc. č. 
615/1 ost. pl. o výměře 2 278 m2  v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
5. žádosti paní Alenky Korsitzkeové o výkup pozemku parc. č. 373 orná půda o výměře 97 
m2 v k. ú. Topolany z vlastnictví manželů Ing. Jana a Marty Skvrnových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
6. žádosti pana Dana Koliby o odprodej NP - objektu na parc. č. 1063 - veřejné WC na ulici 
Foerstrova dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
7. žádosti společnosti VCES Olomouc, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. st.  2011 zast. pl. 
o výměře 510 m2 a parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 4 209 m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod III. 12)  
 
8. žádosti paní Ludmily Eichertové o odprodej pozemků parc. č. 45/7 o výměře 1 185 m2 a 
parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 16)  
 
9. žádosti  manželů  René  a Ivety Kortišových o  odprodej  pozemků parc. č. 45/7 o  výměře  
1 185 m2 a parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce 
dle důvodové zprávy bod III. 16)  
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10. žádosti paní Ludmily Fuksové o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. 
seznamu 3.1, bod 6 ve věci nevyhovění žádosti paní Ludmily Fuksové o odprodej části 
pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod IV. 6)   
 
11. žádosti manželů Oldřicha a Ing. Marty Urbánkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 26. 
9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1 bod 14 ve věci nevyhovění žádosti manželů Oldřicha a Ing. 
Marty Urbánkových o odprodej části pozemku parc. č. (1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. ú. 
Hynkov dle důvodové zprávy bod IV. 12)   
 
12. žádosti společnosti VCES Olomouc, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 776/1 orná půda 
o výměře 15 699 m2 v k. ú. Slavonín  dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 25. 2. 1999 čísl. spis seznamu 6 bod 33 ve věci schválení 
bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 1678/30 o výměře 586 m2, parc. č. 1678/99 o výměře 
699 m2 a parc. č. 1678/100 o výměře 567 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce z 
vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky Křenkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod 5 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 9 m2  a části pozemku parc. č. 1907/11 vodní 
plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Holice paní MUDr. Jarmile Koutné dle důvodové zprávy 
bod IV. 4)  
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. seznamu 3.1,  bod 40 ve věci schválení 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a ČR - Ministerstvem obrany 
ČR na pozemky parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře 
753 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2, 
parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 1402 
m2, parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře 1760 m2, parc. č. 195/3 ost. pl o výměře 602 m2, parc. č. 
323/12 ost. pl  o výměře 26 m2 a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město, parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 715/2 ost. pl  ovýměře 
2393 m2, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 m2, 
parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 
588/6 ost. pl o výměře 660 m2, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 495 zast. pl o 
výměře 281 m2, parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 
m2, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 a parc. č. 500/2 zast. pl o výměře 88 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, parc. č. 732/1 ost. pl o výměře 11 355 
m2, parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2 a parc. č. 
844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 904 m2 v 
k. ú. Holice, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 
m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 4117 m2, parc. 
č. 209/3 ost. pl.  o výměře 205 m2, parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2, parc. č. 208/3 
ost. pl. o výměře 1319 m2, parc. č. 207/2 ost. pl. o věměře 1827 m2, parc. č. 207/3 ost. pl. o 
věměře 2535 m2, parc. č. 206/2 ost. pl. o věměře 696 m2, parc. č. 206/3 ost. pl. o výměře 
3289 m2, parc. č. 205/2 ost. pl. o věměře 3763 m2, parc. č. 203/2 ost. pl. o výměře 3743m2, 
parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 2861 m2, parc. č. 
194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, parc. č. 193/2 ost. 
pl. o výměře 1885 m2, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, parc. č. 190/1 ost. pl. o 
výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, parc. č. 242/7 osp. pl. o výměře 2 
m2, parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2,  parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3252 m2, 
parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, parc č. 1324 zast. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 
1325 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, parc. č. 324/112 
ost. pl. o výměře 1751 m2, parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2, parc. č. 324/149 ost. 
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pl. o výměře 583 m2, parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, parc. č. 324/169 ost. pl. o 
výměře 368 m2, parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č. 324/177 ost. pl. o výměře 
398 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 324/181 ost. pl. o výměře 173 m2, 
parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 324/133 ost. pl. o výměře 10006 m2, 
parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, parc. č. 
608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 608/24 ost. 
pl. o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, parc. č. 608/30 ost. pl. o 
výměře 3413 m2, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, parc. č. 158/2 ost. pl. o výměře 
996 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 171/1 ost. pl. o výměře 1115 m2, 
parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 612/29 ost. pl. o výměře 412 m2, parc. č. 
612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín a to z důvodu veřejného zájmu dle 
důvodové zprávy bod IV. 13)   
 
4. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 17 ve věci schválení směny 
části pozemku parc. č. 435 st. pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Jana Kadláčka za část 
pozemku parc. č. 433 st. pl. o výměře 1 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše 
v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 14)    
 
5. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 17 ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. 
433 st. pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch pana Jana Kadláčka dle důvodové zprávy 
bod IV. 14)  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu 
1. vzít na vědomí změnu subjektu na straně kupujícího pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o 
výměře 25 m2 v k.ú. Hodolany ze společnosti České dráhy s. o. na společnost České dráhy, 
a. s.  dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
2. vzít na vědomí změnu subjektu na straně prodávajícího části pozemku parc. č.  804/3 ost. 
pl. o výměře 1788 m2 v k. ú. Hodolany z ČR - České dráhy s. p. na společnost České dráhy, 
a. s. dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
10. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji části podniku mezi společností Pozemní stavby - panelárna spol. s  r. o. a 
společností PREFA IP a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
11. ukládá 
odboru investic, odboru koncepce a rozvoje a  odboru majetkoprávnímu posoudit stav 
objektů Korunní pevnůstky a předložit návrh řešení dle důvodové zprávy bod II. A) 43)   
T: 18.3.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí majetkoprávního odboru 

 
12. trvá 
1. na doporučení zastupitelstvu města schválit směnu pozemků  parc. č. 45/7 orná půda o 
výměře 1 185 m2  a části parc. č. 45/8 orná půda o výměře 1 567 m2, vše v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 1678/30 o 
výměře 586 m2, parc. č. 1678/99 o výměře 699 m2 a parc. č. 1678/100 o výměře 567 m2, 
vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky 
Křenkových za podmínky, že manželé Ing. Petr a Zdeňka Křenkovi uhradí cenový rozdíl ve 
výši 35.712,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 16)  
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2. na doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana Zdeňka Grossmanna  o 
odprodej pozemků parc. č. 45/7 o výměře 1 185 m2 a parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše 
orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16)   
 
3. na části svého usnesení ze dne 8.10.2002 č.spis. seznamu 2. bod IV. 4 ve věci 
zhodnocení vložených investic v délce nájmu v NP - Horní náměstí 5, kavárna, 171,66 m2 na 
dobu určitou 3 let od 1. 8. 2002 dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene  dle důvodové zprávy bod 9 a 10. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření kupních smluv dle důvodové zprávy bod 1, 2, 4, 5 a upraveného bodu 6 
důvodové zprávy 
2. uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO č. 4 bod 2/4 ze dne 19.12.2002 ve věci uzavření kupní smlouvy  na 
část  pozemku parc. číslo 678/23 - zahrada, vedeném na LV č. 1937 k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, ve vlastnictví  manželů Pokorných ve prospěch Statutárního města Olomouc 
a schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č.  1939/3 - zahrada o výměře 14 m2, 
vedený na LV č. 1937 k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví  manželů 
Pokorných ve prospěch Statutárního města Olomouc za cenu 685 Kč/ m2 dle důvodové 
zprávy bod 7. 
 
5. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic - akce „ Úprava 
přednádražního prostoru“  III. etapa  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. postup v řešení náhrady parkovacích míst zabraných při výstavbě III. etapy  úpravy 
přednádražního prostoru Regionálnímu centru Olomouc s.r.o. dle části A důvodové zprávy. 
2. postup v řešení  majetkoprávních vztahů  s Regionálním centrem Olomouc s..r.o. ve věci 
využití jejich pozemků  při výstavbě III. etapy  úpravy přednádražního prostoru dle části C 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. Dodatek č.1  k „Dohodě“ s Českými Drahami, s.o. ze dne 20.12.2002 pod č.j. 62/OI-
D/2002/Va  dle části B bod 1 důvodové zprávy 
2. „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Olomouce“ s 
Českými Drahami a.s. dle části B bod 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit část B důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtu investiční akce 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic - dodate k 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce a k.ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc  s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dle důvodové zprávy bod 1 a 3. 
2. uzavření směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Hodolany a k.ú. Nedvězí, obec Olomouc s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod 2. 
3. uzavření kupní smlouvy s manžely Pavlíkovými dle důvodové zprávy bod 4. 
 
3. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců NP-garáže v domě Wellnerova 23 ve věci snížení kupní ceny  a schválit 
prodej NP garáže  manželům Hrdým a manželům Příhodovým za kupní cenu ve výši  
159 650,-Kč dle důvodové zprávy bod 2 str.1,2  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 14.12.2000 a schválit snížení kupní cenu u domů Nálevkova 
9,11 na částku ve výši 200,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 3 str.2,3 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP ateliéru jednotky č. 872/11v domě  Masarykova 23 panu Vojtěchu Směšnému za 
kupní cenu ve výši 200 937,-Kč dle důvodové zprávy bod 4 str. 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Slovákových ve věci snížení I. poloviny  kupní ceny za bytovou jednotku v 
domě Wellnerova 15 dle důvodové zprávy bod 5 str.3,4 
 
5. schvaluje 
udělení souhlasu s umístěním technologie tepelného zdroje v objektech Synkova 9, Synkova 
11, Řezáče 4, Řezáče 20, I.Hermana 1, Na Letné 55 a současně schvaluje zřízení věcného 
břemene pro společnost OLTERM &TD a.s. Olomouc v těchto objektech za podmínek 
uvedených v této důvodové zprávě bod 6 str.4,5 
 
6. schvaluje 
a) Udělení Závazného souhlasu vlastníka s umístěním technologie tepelného zdroje, 
b  Smlouvu o umístění tepelného zdroje, 
c) Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu budoucí o dodávce  tepelné  
energie pro společnost  OLTERM & TD Olomouc a.s. u objektů, u kterých má  statutární 
město Olomouc podíl  bytů ve vlastnictví a které budou vytápěny z  OPS  v objektech  Na 
Letné 37, Na Letné 49, Lazecká 32, Dlouhá 58 dle důvodové zprávy bod  6 str.4,5 
 
7. schvaluje 
schvaluje výpověď nájemní smlouvy pana Petra Jakla uzavřenou na pozemek parc.č. 497/4 
zahrada v k.ú. Nové Sady a trvá na původním rozhodnutí ZMO ze dne 8.3.2001, tzn. 
odprodej pozemku parc.č. 497/1 zahrada v k.ú. Nové Sady paní Dagmar Zamykalové dle 
důvodové zprávy bod 7 str. 5,6 
 
8. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 8 str.6 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů novým kupujícím za kupní ceny podle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle důvodové 
zprávy bod 9, str.6,7 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení  ze dne 19.12.2002 a schválit prodej pozemku parc.č.st. 172 zast.pl.  o 
výměře 411 m2 v k.ú. Nové Sady vlastníku nemovitosti Českobratrská 40 manželům Daně a 
Břetislavu Juřinovým za kupní cenu ve výši 66 560,-Kč dle důvodové zprávy bod 10 str.7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
opětovné žádosti pana Rudolfa Pochylého ve věci odkoupení nebytové prostory v domě 
Stiborova 17 dle důvodové zprávy bod 11 str.7,8 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej NP jednotky 1060/101 v domě Tovární 19 nájemci panu Zdeňku Polákovi za kupní 
cenu ve výši 125 270,-Kč a odprodej NP jednotky 1062/102 v domě Tovární 23 nájemci NP 
panu Jiřímu Glatterovi ve výši 125 270,-Kč dle důvodové zprávy bod 12 str.8,9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc.č. 515 /26 zahrada o výměře 191 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu Pražská 5 a to Miloslavu Kamasovi, manželům Čestmíru a Ludmile Koktánkovým za 
kupní cenu ve výši 65 613 Kč dle důvodové zprávy bod 13 str.9 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu 
vyhovět opětovné žádosti pana Jana Ellnera ve věci odkoupení bytové jednotky č. 960/10 v 
domě Husova 5 do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 14 str.9,10 
 
15. schvaluje 
zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod 15 str.10 
 
16. nevyhovuje žádosti 
paní Jitky Tatárové ve věci prodloužení termínu zaplacení I. poloviny kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 16 str.11 
 
17. schvaluje 
odklad splátek II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 17 str.11 
 
18. vyhovuje žádosti 
manželů Gašparovičových ve věci dalšího dokladu splátek II. poloviny kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 18 str.11 a ukládá předložit do 30.4.2003 odboru prodeje domů 
dokumentaci a plán rekonstrukce 
 
19. schvaluje 
žádost paní Bartoňové ve věci vynaložení investic za opravu dveří a zádveří jako odpočet z 
II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 19 str.12 
 
20. schvaluje 
uznání investic za topenářské a instalatérské práce jako odpočet z II. poloviny kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 20 str. 12 
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21. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků bytových jednotek dle 
důvodové zprávy bod 21 str.12,13 
 
22. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 22 str.13 
 
23. revokuje 
část svého usnesení ze dne 11.2.2003 a schvaluje kupní ceny domu  Slovenská 4 dle přílohy  
2 C)  dle  důvodové zprávy a usnesení  bod 23 A) str. 13,14 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 15.6.2000 a schválit nové kupní ceny domu Slovenská 4 dle 
přílohy 2 C) a dle důvodové  zprávy a usnesení bod 23  A l) str. 13,14 
 
25. schvaluje 
postup při řešení žádosti paní Hortové to znamená,  po předložení faktury za provedené 
práce bude předložena ke schválení nová kupní cena RMO a ZMO dle důvodové zprávy bod 
24 str.14,15 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 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. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 32, s Pazderovou Marcelou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)  
2. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 28, s Kubíčkem Václavem dle důvodové 
zprávy bod 1 b)  
3. Balbínova 7, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 20, s Fexovou Pavlou dle důvodové zprávy, bod 
1 c) 
4. Řezáčova 6,, velikosti 1+2, č.b. 4, s Špidlovou Lubomírou a Patrikem dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5. Černá cesta 17, velikosti 1+1, č.b. 14, s Kadlíčkem Stanislavem dle důvodové zprávy bod 
1 e) 
6. Charkovská 9, velikosti 1+1, č.b.4, s Geprtovou Miluší dle důvodové zprávy bod 1f) 
7. Foersterova 15, velikosti 1+1, č.b. 25, s Procházkovou Marií dle důvodové zprávy bod 1 g) 
8. Pavelčákova 21, velikosti 1+3, č.b. 14 s Dombiovou Monikou a Janem dle důvodové 
zprávy bod 2) 
9. Masarykova 53, velikosti 1+1, č.b. 14 s Peňákovou Věrou  dle důvodové zprávy bod 3) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
  a) na 2 roky s nájemci:  
Hoffman David, Sladkovského 1E, Olomouc 
Ferešová Světlana, Purkyňova 1, Olomouc 
Grauer Jaroslav, Jana, Skupova 1, Olomouc 
Píš Michal, Sienkiewiczova 11, Olomouc 
Kuhnová Ivana, Trnkova 20, Olomouc 
Okr.řed.policie ČR Olomouc, Foersterova 33, Olomouc 
Vališová Lenka, Václav, Synkova 15, Olomouc 
Vrtělová Petra, Martin, Synkova 13, Olomouc 
Motyka Petr, Synkova 13, Olomouc 
Němec Martin, Monika, Synkova 13, Olomouc 
Peša Pavel, Synkova 11, Olomouc 
Antonová Helena, Dorel, Synkova 11, Olomouc 
Pospíšil Radek, Jitka, Synkova 11, Olomouc 
Mazanec Jan, Diana, Černá cesta 33, Olomouc 
Povýšil Petr, Markéta, Černá cesta 15, Olomouc 
Borýsková Jana, Černá cesta 15, Olomouc 
Krčová Eva, Josef, Černá cesta 5, Olomouc 
Šťastný Martin, Václava III. 14, Olomouc 
Tichý Tomáš, Martina, Ostružnická 9,11, Olomouc 
Látalová Jindřiška, Černá cesta 11, Olomouc 
Bartošová Monika, Černá cesta 15, Olomouc 
Berková Libuše, Sladkovského 1C, Olomouc 
Dr. Dřímal Ludvík, Sladkovského 1C, Olomouc 
Ing. Gulaši Ján, Sladkovského 1C, Olomouc 
Hrubá Simona, Sladkovského 1D, Olomouc 
Ing. Chalupa Pavel, Sladkovského 1C, Olomouc 
Jedličková Miroslava, Sladkovského 1D, Olomouc 
Jurková Anna, Sladkovského 1C, Olomouc 
Klímek Zdeněk, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kohoutová Kateřina, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kolářová Kateřina, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kopečný Radim, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kriaková Magdaléna, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kutín Miroslav, Jana, Sladkovského 1D, Olomouc 
Maňasová Jana, Sladkovského 1D, Olomouc 
Navrátil Karel, Mišelnická Jana, Sladkovského 1C, Olomouc 
Procházková Jana, Sladkovského 1C, Olomouc 
Rella Aleš, Jana, Sladkovského 1C, Olomouc 
Ing. Sedláček Lukáš, Sladkovského 1D, Olomouc 
Škurková Soňa, Sladkovského 1D, Olomouc 
Šufanová Jitka, Jiří, Sladkovského 1D, Olomouc 
Švestková Kamila, Sladkovského 1D, Olomouc 
Vissek Jiří, Matulová Petra, Sladkovského 1C, Olomouc 
Volf Daniel, Sladkovského 1C, Olomouc 
Barboříková Brigita, Rumunská 11, Olomouc 
Bezecný Marek, Topolová 4, Olomouc 
Mgr. Kupková Petra, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a)  
  b) na 1 rok s nájemcem: 
Ing. Benýšek Richard, Sladkovského 1C, Olomouc 
Bubela Marek, Rumunská 11, Olomouc 
Škrobáková Anna, Černá cesta 17, Olomouc 



 17

Matulová Iveta, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Skácelová Jitka, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Bezděková Ludmila, Holická 51, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Opletalova 1, Olomouc 
Sedláček Lubomír, P.Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Josefa, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
Poláková Helena, Družební 17, Olomouc 
Bajerková Jaroslava, Sladkovského 1C, Olomouc 
Láhner Lubomír, Anna, Holická 51, Olomouc 
Zlámal Milan, Černá cesta 11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d) 
 
3.  s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu   
  a) na 2 roky s nájemcem :   
René a Stanislava Křiklavovi, Stiborova 10, Olomouc 
Milan a Jana Krumpovi, Družební 11, Olomouc 
Dagmar Hanousková, Černá cesta 3, Olomouc   
  b) na 1 rok s nájemcem: 
Miroslav a Jana Mižikárovi, Přichystalova 8, Olomouc 
Ludmila Švestková, Černá cesta 9, Olomouc     
  c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Marta Kozáková, tř.Kosmonautů 16, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c) 
 
4.  s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Ferdinand Ragályi, Nešverova 1, Olomouc 
Ludvík Durkalec, Horní náměstí 12, Olomouc 
Barbora Víťazková, Horní náměstí 18, Olomouc 
Mojmír Navrátil, Jungmannova 20, Olomouc 
Ondřej Štěrba, Stiborova 30, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod a,b,c,d,e)     
 
5.  s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Norská 33, Olomouc, Ludmila Krbcová o vnučku Jitku Rozsívalovou 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Bytové záležitosti - p řehled pronajatých m ěstských byt ů za rok 

2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.70, v DPS na ul. Politických vězňů 4, s paní Naděždou 
Wilčkovou, bytem Olomouc, U stavu 6 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.8, v DPS na ul.Přichystalova 66, s paní Pěvuškou 
Lustigovou, bytem Olomouc, Dobrovského 33 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č.27, v DPS na ul.Přichystalova 64, s panem Milanem 
Rajčákem a paní Boženou Kolčavovou, bytem Olomouc, Zolova 32 
 
4. uzavření nájemní smlouvy na byt č.46, v DPS na ul.Peškova 1, s paní Jarmilou Kopečnou, 
bytem Olomouc, Mariánská 7 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Bytové záležitosti - Balbínova 7  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
přidělení služebního domovnického bytu 2 + kk v objektu Balbínova 7 zaměstnanci městské 
akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
 
2. ukládá 
nahlásit jméno zaměstnance městské akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
k uzavření nájemní smlouvy dle bodu č.1 bytovému oddělení SNO a.s. 
T: 18.3.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
11 Bytové záležitosti - nájem byt ů - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
 s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
· Monika Hejlová, Družební 11, Olomouc, vel. 3+1 
· Eva Běhalová, Černá cesta 9, Olomouc, vel. 2+1 
· Jarmila Mullerová, Stiborova 28, Olomouc, vel. 3+1 
· František Minařík, Stiborova 28, Olomouc, vel. 2+1 
· Marta Chapčáková, Hrnčířská 38, Olomouc, vel. 3+1 
· Agnesa Chapčáková, Černá cesta 15, Olomouc 
· Pavlína Čurejová, Alexander Rais, tř.Svornosti 17, Olomouc, vel. 1+1 
· Daniela a Roman Přidalovi, Stiborova 14, Olomouc, vel. 4+1 
· Ivana Kuhnová, Černá cesta 49, Olomouc, vel. 3+1 
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· Ludmila Zavadilová, Trnkova 20, Olomouc, vel. 4+1 
· Božena Melišíková, Černá cesta 4, Olomouc, vel. 2+1 
· Pavel a Vladimíra Moťkovi, Sienkiewiczova 7, Olomouc, vel. 3+1 
· Silvie Plačková, Skupova 11, Olomouc, vel. 2+1 
· Miroslav Baláž, I.P.Pavlova 36, Olomouc, vel. 1+1 
· Vladimír Svoboda, Rožňavská 8, Olomouc, ve. 2+1 
· Vladimír Suchomel, Rožňavská 8, Olomouc, vel. 3+1 
· Jozefína Žolcerová, Stiborova 14, Olomouc, vel. 3+1 
· Pavel Červený a Magda, Dolní náměstí 2, Olomouc, vel. 3+1 
· Alice Suchánková, Foerstrova 1, Olomouc, vel. 3+1 
· Jaroslava Pokorná, Skupova 3, Olomouc, vel. 2+1 
· Irena a Alexandr Gáborovi, tř.Svornosti 14, Olomouc, vel. 3+1 
· Lenka Rajnochová, Praskova 5, Olomouc, vel. 2+1 
· Alžběta Navrátilová, I.P.Pavlova 32, Olomouc, vel. 1+1 
· Hana Kordeková, Kmochova 16, Olomouc, vel. 3+1 
· Hana Fuková, Nálevkova 13a, Olomouc, vel. 1+1 
· Zdeněk a Jana Pluháčkovi, Foerstrova 15, Olomouc, vel. 3+1 
· Ing.Miroslav Zýka, Zikova 13, Olomouc, vel. 3+1 
· Jiří Tošovský, Černá cesta 4, Olomouc, vel. 2+1  
dle důvodové zprávy - dodatku  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
12 Žádost o p řevod budovy MŠ Husitská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postoupení žádosti o bezúplatný převod objektu Husitská 19 na Ministerstvo financí ČR dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat žádost o bezúplatný převod objektu Husitská 19 
T: 18.3.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
postoupit žádost o bezúplatný převod objektu Husitská 19 na Ministerstvo financí ČR 
T: 18.3.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Změna ÚPnSÚ č. XI - lokalita Chválkovice - Selské nám.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
OKR pořídit ověřovací studii podmínek v území (průzkumy,  rozbory a problémová mapa), a 
na základě výsledků této studie navrhnout další postup 
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
OKR informovat ZMO na nejbližším zasedání o průběhu projednání záměru v komisi pro 
architekturu a územní plánování a KMČ Chválkovice 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Tržnice - informace o projednání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstku primátora Ing. Czmerovi a Ing. Zimové zúčastnit se veřejného slyšení 
T: 18.3.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. schvaluje 
záměr pořádání workshopu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zpracovat návrh na zajištění workshopu a předložit jej RMO 
T: 15.4.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Přichystalova - bytové domy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět pro změnu podmínek pro získání dotací 
na výstavbu nájemních bytů na rok 2004   
T: 1.4.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Úhrada ÚPD a ÚPP (územn ě plánovací dokumentace a územn ě 

plánovací podklady)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje uplatňovat ustanovení § 19 stavebního zákona o úhradě 
nákladů na pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů dle 
důvodové zprávy 
 
b) odboru ekonomickému zajistit způsob plateb za úhradu nákladů na pořizování ÚPD a ÚPP 
od právnických i fyzických osob dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Tř. Kosmonaut ů - výběr investora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 6.3. dalšího postupu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy - pln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a informace o plnění strategického plánu 
 
2. schvaluje 
nové složení řídící skupiny pro realizaci Strategie rozvoje cyklistické dopravy města 
Olomouce dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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19 Strategický plán mikroregionu Olomoucko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Program regenerace MPR - alokace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle bodu 2 upravené 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle bodu 2 upravené 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit Program regenerace MPR pro rok 2003 ZMO dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Knihovní řád a ceník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vydáním nového Knihovního řádu (včetně ceníku) Knihovny města Olomouce s účinností 
od 1.4.2003 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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22 Nákup movité v ěci z vlastních prost ředků Knihovny m ěsta 
Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem movité věci  z vlastních prostředků Knihovny města Olomouce dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Projekt rozvoje cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s aktualizací projektu rozvoje cestovního ruchu 
 
3. jmenuje 
manažerkou projektu rozvoje cestovního ruchu Bc. Djamilu Králíkovou  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Plán oprav SNO 2003 - drobné opravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
25 Rozpracování plánu akcí r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
soupis materiálů k předložení RMO dle důvodové zprávy  
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3. ukládá 
předložit materiály do RMO v termínech dle důvodové zprávy 
T: 18.3.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

 
4. souhlasí 
s pokračováním v přesunu části služeb dosud provozovaných v Městských lázních Olomouc 
do objektu Plaveckého stadionu Olomouc dle varianty 2 vyhledávací studie 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Třída Míru - 2. stavba - dodatek ke smlouv ě o spole čném 

zajišt ění investi ční akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora p. Miroslavu Petříkovi podepsat dodatek č. 1 této investiční akce 
T: 18.3.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
27 Centrální výtopna ZOO na biomasu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle závěrů důvodové zprávy 
T: 29.4.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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28 Vyhodnocení rozpo čtového provizoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s plněním a čerpáním rozpočtového provizoria 
roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
29 Změny rozpo čtového provizoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se změn rozpočtového provizoria roku 2003 
 
2. schvaluje 
 změny rozpočtového provizoria roku 2003 dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
30 Rating SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obnovení smlouvy na provedení ratingu s firmou Standard & Poor‘s na léta 2003 - 2005 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
31 Souhlas z řizovatele s po řízením movité v ěci HmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nákup movité věci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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32 Smlouva o nájmu hrobového místa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa o zkušenosti z jiných statutárních měst 
a návrh předložit RMO 
T: 1.4.2003 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
3. ukládá 
připravit návrh organizačního zajištění vstupu do areálu ústředního hřbitova po dobu  
2. stavby rekonstrukce Třídy Míru a předložit jej RMO 
T: 1.4.2003 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Jednací řád ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s novým zněním Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vydat nový Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce  
 
4. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 11.3.2003 návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Jednací řád RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. vydává 
Jednací řád Rady města Olomouce dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č.1 důvodové 
zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli 
Metropolitní kapitula u Sv. Václava v Olomouci, 1 SPZ, 2 přenosné, žádost č. 131 
 
4. schvaluje 
přidělení bezplatné parkovací karty pro rok 2003 žadateli dle důvodové zprávy, odst. III. 
Pedagogická fakulta UP Olomouc, 1 přenosná 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
36 Výhled financování SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování rozpočtového výhledu na léta 2004 - 2006 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení pracovní skupiny pro rozpracování rozpočtového výhledu dle upravené důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
předložit Radě města Olomouce rozpočtový výhled na léta 2004 - 2006 
T: 27.5.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit důvodovou zprávu  na zasedání  ZMO dne 11.3.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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6. doporu čuje zastupitelstvu 
uložit RMO zpracovat návrh dofinancování investičních akcí z vnějších zdrojů a předložit jej 
na zasedání ZMO v červnu  t. r. 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
37 Návrh financování modernizace vozového parku DPMO,  a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
38 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 ZŠ Heyrovského - žádost o finan ční výpomoc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s finanční výpomocí Základní škole Olomouc, Heyrovského 33 dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí finančních prostředků Základní škole Olomouc, Heyrovského 33 dle důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
předložit  zastupitelstvu  návrh smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky Základní škole 
Olomouc, Heyrovského 33 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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40 Smlouva k zabezpe čení veřejně prosp ěšných služeb ve m ěstě 
Olomouci na rok 2003  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru ekonomickému zpracovat ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a. 
s. návrh části „G - Správa a provozování městských tržišť“ Smlouvy k zabezpečení veřejně 
prospěšných služeb ve městě Olomouci na rok 2003   
T: 18.3.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
„Metodiku výběrového řízení na obsazování funkcí vedoucích odborů Úřadu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc“, platnou od 23. 2. 1999 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
42 Dopln ění komise ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
tři náhradníky komise ISPA – Ing. Jiří Kožušníček, Ing. Zdeněk Brtník, Ing.Ota Melcher  
dle ústní důvodové zprávy 
  
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
 
 

 

 

 

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


