
 
USNESENÍ 

 

z 14. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 13.5.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 13.5.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Rozpracování podn ětů z 5. zasedání ZMO, konaného dne 

6.5.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit do RMO a následně na ZMO informaci,  dle podnětu člena ZMO ing. Látala, týkající 
se komunikace k supermarketu Globus 
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
reagovat na dotazy občanů ing. Krejčího a p. Dohnala dle přílohy č. 1 a 2 
T: 10.6.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
3. ukládá 
předložit  právní  posouzení požadavku člena ZMO doc. PhDr. Schulze, týkající se možnosti 
přenést na ZMO  pravomoc  v oblasti  jmenování členů komisí rady    
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 390/9 o výměře 15,08 m2, 24,51 m2 a 69,50 m2 
v k.ú. Hejčín Marii Filipové dle důvodové zprávy bod I. A) 1)  
 
2. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 390/9 o výměře 15,08 m2 a 69,50 m2 v k.ú. 
Hejčín paní Anně Polzerové dle důvodové zprávy bod I. A) 2)  
 
3. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 390/9 o výměře 69,50 m2 v k.ú. Hejčín panu 
Ctiradu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod I. A) 3)  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Neředín  paní 
Drahomíře Kocmánkové dle důvodové zprávy bod I. A) 4)  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Neředín Silvii 
Janíčkové dle důvodové zprávy bod I. A) 5)  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 378/8 o výměře 106 m2 v k.ú. Nová Ulice   panu 
Jaroslavu Otáhalovi dle důvodové zprávy bod I. A) 6)  
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 607/28 o výměře 104 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Ondřeji Lakomému dle důvodové zprávy bod I. A) 7)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1122/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Hodolany  
manželům Mgr. Jaroslavu Burglovi a Ireně Burglové dle důvodové zprávy bod I. A) 8)  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 676 o výměře 14,80 m2 v k.ú. Hodolany   panu 
Františku Kupkovi dle důvodové zprávy bod I. A) 9)  
 
10. výpůjčku pozemků parc. č.  885/6 st. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 885/7 st. pl. o výměře 
273 m2, parc. č. 885/8 ost. pl. o výměře 4262 m2, parc. č. 885/14 ost. pl. o výměře 10688 
m2, parc. č. 885/15 ost. pl. o výměře 777 m2, parc. č. 885/16 ost. pl. o výměře 924 m2, parc. 
č. 885/19 ost. pl. o výměře 189 m2, parc. č. 885/21 ost. pl. o výměře 390 m2, parc. č. 885/23 
ost. pl. o výměře 1098 m2, parc. č. 885/24 ost. pl. o výměře 6231 m2, parc. č. 885/26 ost. pl. 
o výměře 796 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce a pozemků parc. č. 885/17 o výměře 120 
m2, parc. č. 885/18 o výměře 21 m2, parc. č. 885/20 o výměře 73 m3 a parc. č. 885/22 o 
výměře 118 m2, vše ost. pl., hřiště, stadiony v k.ú. Holice u Olomouce předem určenému 
zájemci  FK HOLICE 1932 dle důvodové zprávy bod I. A) 10)   
 
11. úplatný pronájem NP - přístavba ZŠ Gorkého 39 o rozloze 159,55 m2 na pozemku parc. 
č. 116 st. pl.  v k. ú. Pavlovičky paní Dagmar Matuškové dle důvodové zprávy bod I. A) 11)   
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 432 m2 v k. ú. Topolany u 
Olomouce Římskokatolické farnosti Hněvotín dle důvodové zprávy bod I. A) 12)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 733/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, části 
pozemku parc. č. 987/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 1420/13 o 
výměře 2 m2 v k. ú. Chválkovice, části pozemku parc. č. 72/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, části pozemku parc. č. 290 o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, části pozemku parc. č. 
470/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 247/1 o výměře 2 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, části pozemku parc. č. 240/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku 
parc. č. 622/5 o výměře 2 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, části pozemku parc. č. 203/1 o 
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výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc - město, vše ostatní plocha v obci Olomouc, obchodní 
společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s. r. o., a to na dobu určitou od 1. 5. 2003 do 
31. 12. 2003,  při nájemném 1000,-Kč/plakátovací plocha/rok dle důvodové zprávy bod I. A) 
13)  
 
14. úplatný  pronájem  části  pozemku  parc.č. 115/2  ostatní plocha o výměře 8 m2 
společnosti  TABÁK  PROFIT, s r.o. za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod I. A) 14)  
 
15. úplatný pronájem části fasády domu nám. Hrdinů 4 o rozměru 1 m2 panu Martinu 
Lachmannovi za účelem umístění 1 vitríny dle důvodové zprávy bod I. B) 1)   
 
16. úplatný pronájem NP Politických vězňů 2, restaurace, 730 m2 panu Lubomíru Kadlecovi 
dle důvodové zprávy bod I. B) 2)  
 
17. úplatný pronájem parkovacího stání v domě Peškova č. 1 - DPS panu Juliu Kolaříkovi dle 
důvodové zprávy bod I. B) 3)   
 
18. úplatný pronájem štítu domu Rooseveltova 90 - 40 m2 k reklamním účelům společnosti 
TIP STUDIO s. r. o. při nájemném 15 000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod I. B) 4)  
 
19. úplatný pronájem NP - Opletalova 1, galerie v II. NP, 241,10 m2  panu Liboru 
Gašparovičovi - Agentura GALIA dle důvodové zprávy bod I. B) 5)  
 
20. úplatný pronájem garáže ve dvorním traktu domu Masarykova 19 (vjezd z Praskovy ul.), 
17 m2 Romaně Melkové dle důvodové zprávy bod I. B) 6)  
 
21. úplatný pronájem části střechy Politických vězňů 2 - 1 m2 společnosti EMPECOM s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod I. B) 7)  
 
22. úplatný pronájem dříve bytu, o velikosti 26,24 m2, Přichystalova 70 Charitě Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. B) 8)  
 
23. úplatný pronájem garáže Litovelská 1, o velikosti 9,13 m2  panu Janu Šalmanovi dle 
důvodové zprávy bod I. B) 9)  
 
24. úplatný pronájem NP Sušilovo nám. 1, skladu, 29,03 m2 panu Janu Mackovi dle 
důvodové zprávy bod I. B) 10)  
 
25. úplatný pronájem - NP - 8.května č. 3 - 151,25 m2 - kanceláře KDU-ČSL dle důvodové 
zprávy bod I. B) 12)  
 
26. uzavření nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 - kanceláře o celkové výměře 74 m2 
mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I. B) 14)  
 
27. výpůjčku nebytových prostor v budově na ul. Kosmonautů 10 a v budově na ul. 
Vejdovského 2 a části pozemku parc. č. 649/8 ost. pl. o výměře 110,88 m2 v k. ú. Hodolany 
ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových statutárnímu 
městu Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod I. B) 15)  
 
28. nájemné u úplatného pronájmu NP - Balbínova ulice - garážových stání ve výši 500,- 
Kč/m2/rok a dobu nájmu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod I. 
B) 16)  
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29. výpůjčku části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 2 830 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Sdruženému zařízení pro péči o dítě v Olomouci dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 6,5 m2 v k.ú. Hodolany  
manželům Rostislavu a Heleně Smutným dle důvodové zprávy bod III. 2)     
 
31. výpůjčku elektrického mostového jeřábu 5 - 32 t umístěného na jeřábové dráze v hale C 
areálu panelárny ve Chválkovicích společnosti IP systém, s.r.o. na dobu určitou, do doby 
odprodeje jeřábu, nejpozději do 31.12.2003 za podmínky, že demontáž a následné 
zprovoznění jeřábu v souladu se současnými platnými právními předpisy provede společnost 
IP systém, s.r.o. na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
2. souhlasí 
s ukončením nájemního vztahu v NP Horní náměstí 5, Olomouc, 171,66 m2 dohodou ke dni 
15.5.2003 a s vyplacením částky ve výši 344.632,- Kč jako vyrovnání za vložené investice do 
zhodnocení věci dle důvodové zprávy bod I. B) 13)   
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod IV. 5 ve věci úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 6,5 m2 v k.ú. Hodolany  panu 
Rostislavu Smutnému dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 401 ost. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Svatý Kopeček panu Ing. 
Zdeňku Škrabalovi za kupní cenu ve výši 29 754,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 2)     
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Olomouc - město 
manželům Zdeňce a Marii Lenochovým za kupní cenu ve výši 600, -Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod II. 4)  
 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
4 Pronájem honitby Království - Grygov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pronájmem honitby Království - Grygov ve vlastnictví města Olomouce panu Vlastimilu 
Sedláčkovi za stanovených podmínek 
 
3. ukládá 
a) zpracovat písemnou formou smlouvu o nájmu honitby 
b) zajistit řádné myslivecké hospodaření v honitbě Království - Grygov do doby vzniku 
nájemního vztahu 
 
T: 10.6.2003 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vrácení části  již zaplacené I. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku č. 529/1 v domě 
Nálevkova 11 ve výši 16 653,-Kč dle upravené důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. schvaluje 
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před zavkladováním kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. schvaluje 
žádost  o úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domu za 
jednotku v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 3 str. 1,2 
 
4. schvaluje 
odklad splátek II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
5. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků byových jednotek dle 
důvodové zprávy bod 5 str. 2 
 
6. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 6 str. 2,3 
 
7. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny  a převod na fond oprav spoluvlastníků bytových jednotek dle 
důvodové zprávy bod 7 str. 3,4 
 
8. schvaluje 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 8 str. 4 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
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. Černá cesta 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Buďovou Lenkou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)  
2. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 42, s Vodákovou Soňou dle důvodové zprávy 
bod 1 b)  
3. Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5, s Homolovou Barborou, dle důvodové 
zprávy, bod 1 c) 
4. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 se Zezulou Vladimírem dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
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5. Řezáčova 18, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 22, s Havlíčkem Antonínem dle důvodové 
zprávy bod 1 e) 
6. Rožňavská 8, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11, se Svobodovou Olgou dle důvodové zprávy 
bod 2) 
7. Černá cesta 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 se Stejskalovou Marií  dle důvodové zprávy 
bod  3 a) 
8. Černá cesta 23, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 s Kacaunisovou Janou dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
9. Skupova 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9 s Kalvachem Davidem dle důvodové zprávy 
bod 3 c) 
10. Černá cesta 16, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 14 s Hajznerem Jaroslavem dle důvodové 
zprávy bod 4) 
11. Náves Svobody 37, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1 s Lulišovou Dagmar dle důvodové 
zprávy bod 5) 
 
3. souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
a) na 2 roky s nájemci:  
Martošová Barbora, Jiráskova 10C, Olomouc 
Kačerová Olga, Nešverova 1, Olomouc 
Válková Marcela, U Letiště 4, Olomouc 
Minarčík Jan, Foersterova 15, Olomouc 
Spurná Gabriela, Foersterova 17, Olomouc 
Palová Anna, Černá cesta 13, Olomouc 
Kutinová Jitka, Blaťák Josef, Černá cesta 7, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6a)  
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
Kraus Radoslav, J. Nálevky 13 B, Olomouc 
Gazdík Jan, Balážová Anastázie, Černá cesta 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6b) 
 
c) na 1/2 roku s nájemcem: 
Danielová Šárka , Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy 6c) 
 
2. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Romana Kubíková, Topolová 6, Olomouc vel. 1+1 
Jan a Andrea Šimoňákovi, Ostružnická 4, Olomouc, vel. 3+1 
Marie Messnerová, nám.Terera 2, Olomouc, vel. 2+1 
Raimunda Wernerová, Skupova 7, Olomouc, vel. 3+1 
Radek Miklík, Dlouhá 54, Olomouc, vel. 2+1 
Jaroslava Palmová, Rožňavská 3, Olomouc, vel. 2+1 
Zdeňka Vrbová, Družební 11, Olomouc, vel. 2+1 
Radmila Včelná, Černá cesta 14, Olomouc, vel. 2+ kk 
Lucie Vitoulová, Černá cesta 3, Olomouc, vel. 1+1 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
3. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu 
a) na 2 roky s nájemcem: 
Ivan a Nataša Gáborovi, Riegrova 24, Olomouc 
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b) na 1 rok s nájemcem: 
Zdenka Hynštová, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a,b)   
 
4. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu 
Dagmar Šandorová, I.P.Pavlova 36, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9)  
 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č.46, v DPS na ul.Politických vězňů 4, s paní Eleonorou 
Povýšilovou, bytem Wurmova 1, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.43, v DPS Peškova 1, s manželi Jaroslavem a Annou 
Macalíkovými, bytem Krapkova 30, Olomouc 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.14, v DPS Přichystalova 66, s paní Jarmilou 
Hartmanovou, bytem Milady Horákové 15, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Kriteria pro výb ěr žadatel ů - Balbínova 2. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s obsazením bytů dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkajcí se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
navrhnout finanční krytí částky 344 632,-Kč 
T: 10.6.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 

ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Záměr čerpací stanice Esso  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle upravené kapitoly 4. důvodové zprávy 
T: 15.7.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Úzké Díly - regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh výběru možné případně i možných etap pro zpracování dokumentace 
pro stavební povolení, a následně zahájit práce na této DSP 
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
připravit návrh financování dokumentace pro stavební povolení na vybrané etapy ve výši 400 
tis. Kč 
T: 10.6.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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12 Program GST - spolupráce s Veenendaalem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením prací na podrobném projektu zapojení veřejnosti ve věci cyklistické dopravy v 
rámci programu GST 
 
3. ukládá 
jednat s partnerským městem Veenendaal o spolupráci na tomto projektu 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
4. ukládá 
zahájit přípravu podrobného projektu ve spolupráci se společností Agora CE 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Rekonstrukce školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací rekonstrukcí školních jídelen dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit realizaci rekonstrukcí školních jídelen dle důvodové zprávy 
T: srpen 2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
navrhnout způsob zajištění finančního krytí 
T: 10.6.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
členy Komise  pro projednávání přestupků RMO:  
- p.  Miloslava  Kargera  /ODS/ 
- p.  Radovana Beneše  /ODS/ 
- p. Jana Řezníčka        /KDU-ČSL/ 
- p. Aloise Obšela        /KDU-ČSL/ 
- p. Juraje Benčíka       /Nezávislí/ 
- p. Miloslava Svozila   /Zelení/Šance/ 
- pí. Janu Michlovou    (ČSSD) 
 
3. jmenuje 
člena Komise pro životní prostředí RMO: 
 - JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera  /ODS/ 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
15 Komise RMO - dotace pro sport a t ělovýchovu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) doporučení Komise pro sport a tělovýchovu realizovat společný projekt „Výstavba 
fotbalového hřiště s umělou trávou“ 
c) doporučení Komise pro sport a tělovýchovu realizovat projekt „Plavání batolat“ 
 
2. schvaluje 
zařadit částku na zbudování hokejbalového hřiště při ZŠ Holečkova do soupisu nekrytých 
požadavků : 
- 1.250.000,-Kč (s povrchovou asfaltovou úpravou) 
 
3. schvaluje 
poskytnutí příspěvku z rezervy na sportovní granty dle důvodové zprávy 
- Sport Clubu A64 Olomouc na uspořádání „Olomouckého šachového léta“  
- Regionálnímu centru SPV na uspořádání „Dne sportu a her“  
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
16 Zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cesty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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17 Knihovna - nákup movité v ěci z vlastních prost ředků 
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 
 
 
18 Hřišt ě Pasteurova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Oprávn ění užití pr ůkazu ZTP - vjezd do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat při řešení problematiky využívání průkazu ZTP v pěší zóně dle bodů uvedených v 
upraveném  „Závěru“ důvodové zprávy 
T: 10.6.2003 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
20 IDOS - změny jízdních řádů k 15.6.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrhy změn jízdních řádů od 15.6.2003 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrhy dodatků ke smlouvám s oběma dopravci a dotčenými obcemi 
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
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4. ukládá 
informovat veřejnost o změnách jízdních řádů  
T: 10.6.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Odtahy vozidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat návrh vyhlášky  „O maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a 
za služby parkovišť určených  ke střežení takto odtažených osobních automobilů“ 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
vypracovat návrh směrnice -„ Metodický postup při odstraňování vozidel“. 
T: 24.6.2003 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
4. ukládá 
zpracovat návrh variant ekonomicko-právních zajištění činností souvisejících s nuceným 
odtahem 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
zdokumentovat potencionální případy nuceného odtahu osobních vozidel a informaci 
předložit Radě města Olomouce 
T: 24.6.2003 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Analýza majetkoprávních vztah ů - ZS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s doporučeným postupem dle důvodové zprávy 
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3. zmocňuje 
náměstka primátora Ing. Czmera jednáním ve věci řešení zástavních práv na sportovní areál 
Zimního stadionu z důvodu možnosti převodu tohoto majetku na statutární město Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
24 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 4 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Střednědobý výhled financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravené důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh přijetí úvěru na financování investičních akcí pro období 2003 až 2004 
T: 10.6.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
složení komise VOS dle upravené důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat RmO o výsledku výběrového řízení dle upravené důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací m ěsta 

Olomouce za rok 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání včetně účetních odpisů příspěvkových organizací města Olomouce za 
rok 2002 dle přílohy č. 1) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 2002 dle 
důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
4. ukládá 
projednat v ekonomické komisi hospodaření Hřbitovů města Olomouce a předložit Radě 
města Olomouce návrh na řešení krytí ztráty z hospodaření příspěvkové organizace Hřbitovy 
města Olomouce 
T: 24.6.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
27 Konání valných hromad a.s. m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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28 Různé - Žádost o ud ělení souhlasu k užití znaku m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s udělením souhlasu k užití znaku města žadatelům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Různé - Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na 

valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
ústní důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
delegovat primátora Ing. Martina Tesaříka k zastupování akcionáře statutárního města 
Olomouce na valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. konané dne 26.6.2003, a 
to ke všem úkonům na této valné hromadě, zejména pak  ke schválení účetní závěrky 
společnosti a k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7 000 000,-- Kč v 
souladu s uzavřenou Smlouvou  o podmínkách kapitálového vstupu statutárního města 
Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., která byla schválena zastupitelstvem na 
jeho 18. zasedání konaném dne 27.9.2001 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


