
 
USNESENÍ 

 

z 16. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 10.6.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO  k termínu 10.6.2003 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO  dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod   4 část 9 usnesení RMO ze dne 8. 8.2000, týkající se majetkoprávních záležitostí 
- bod 18 část 4 usnesení RMO ze dne 9.10.2001, týkající se kotelen Olterm&TD Olomouc 
a.s. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí informace o  plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit informaci o plnění usnesení ZMO na zasedání ZMO dne 25.6.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. vypouští ze sledování 
body 2 a 7 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č.  469 orná půda o výměře 140 m2  
v k. ú. Neředín předem určeným zájemcům manželům Jiřině a Oldřichu Matyášovým dle 
důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 50 m2 a 
parc. č. 446/1 orná půda o výměře 50 m2, vše v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci 
panu Ing. Zdeňku Maruškovi dle důvodové zprávy bod I. 2)   
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3. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č.  447/1 orná půda o výměře 127 m2 
a parc.  č.  446/1 orná půda o výměře 156 m2, vše v k. ú. Slavonín předem určenému 
zájemci paní RNDr.  Haně Řihákové dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 
a parc. č. 446/1 orná půda o výměře 178 m2, vše v k.ú. Slavonín předem určenému zájemci 
panu Lubomíru Krejčovskému dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 
a parc. č.  446/1 orná půda o výměře 178 m2, vše v k. ú. Slavonín předem určenému 
zájemci panu PhDr. Dušanu Žváčkovi dle důvodové zprávy bod I. 5)    
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 55/2 zastavěná plocha-zbořeniště o 
výměře 76 m2 v k. ú. Řepčín předem určenému zájemci paní Zdence Šanovcové dle 
důvodové zprávy bod I. 7)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 180 
m2 v k. ú. Řepčín předem určenému zájemci paní Boženě Brosingerové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 150 m2 v 
k. ú. Neředín předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Marii Kopeckým bez 
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 30 m2 a 
části pozemku parc. č. 446/12 ostatní plocha o výměře 60 m2, vše v k. ú. Slavonín předem 
určenému zájemci paní Ivaně Lutovské dle důvodové zprávy bod I. 10)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc. č.  447/1 orná půda o výměře 105 
m2 a parc. č.  446/1 orná půda o výměře 155 m2, vše v k. ú. Slavonín předem určenému 
zájemci paní Hedvice Langerové dle důvodové zprávy bod I. 11)    
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 446/12 ostatní plocha o výměře 
138 m2 a části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 137 m2, vše v k. ú. Slavonín 
předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Vyvlečkovi dle důvodové zprávy bod I. 12)    
 
12. úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 555/2 ostatní plocha o výměře 8 m2    v k. ú. 
Nová Ulice a části pozemku parc. č. 808/1 ostatní plocha o výměře 8 m2   v k. ú. Hodolany 
předem určenému zájemci  společnosti TABÁK PROFIT s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 
13)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1291/2 ost. pl. o výměře 1 101 m2 v k. 
ú. Slavonín  předem určenému zájemci paní Marii Čubrdové dle důvodové zprávy bod I. 14)    
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu NP - MŠ Dělnická 17 - 152,52 m2 předem určenému 
zájemci občanskému  sdružení Studio Čtyřlístek dle důvodové zprávy bod I. 15)   
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP - MŠ Blahoslavova č. o. 2, č. p. 1101 na pozemku 
parc. č. 1388 v k. ú. Olomouc - město předem určenému zájemci Občanskému sdružení 
Sluníčko dětem za podmínek odboru školství dle důvodové zprávy bod I. 16)   
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 412/1 o výměře 68,60 m2 a části 
pozemku parc. č. 412/2 o výměře 114,31 m2, oba v k.ú. Nová Ulice předem určenému 
zájemci Heleně Horecké dle důvodové zprávy bod I. 17)  
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17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 10 
m2 v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci paní Ireně Kabelíkové dle důvodové zprávy 
bod I. 18)   
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha o výměře 8 
m2 a části pozemku parc. č. 125/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 vše v k. ú. Olomouc-město 
předem určenému zájemci společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod I. 19)  
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 2 
500 m2 v k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Lukáši Vysoudilovi dle důvodové 
zprávy bod I. 21)   
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 620/1 zahrada v k. ú. Slavonín 
předem určenému zájemci panu Ing. Jiřímu Hodináři bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 22)   
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 174/5 ostatní plocha o výměře 10 
m2 v k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci paní Mileně Vychodilové dle důvodové 
zprávy bod I. 23)   
 
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/1 orná půda o výměře 50 m2  
v k. ú. Hejčín předem určenému zájemci panu Aleši Guňkovi dle důvodové zprávy bod I. 24)   
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 207 
m2  v k. ú. Lazce a části pozemku parc. č. 97/2 louka  o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín  předem 
určeným zájemcům manželům Kamilu a Marii Maholiakovým bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 25)   
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 
400 m2 v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci paní Ing. Heleně Kilianové bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 26)    
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu NP - tř. Svornosti č. 1a  - 63,44 m2  (I.NP) předem 
určenému zájemci Straně pro otevřenou společnost dle důvodové zprávy bod I. 27)    
 
26. zveřejnění úplatného pronájmu části společných prostor domu Handkeho 1 za účelem 
rozvodu internetu předem určenému zájemci společnosti ERKOR, s.r.o., s dobou nájmu 
neurčitou a se sazbou nájemného 500,- Kč ročně dle důvodové zprávy bod I. 29)   
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru v objektu na Horním náměstí 5 v II. 
NP, o velikosti 241,29 m2  za účelem provozování galerie, multikulturního centra a literárního 
klubu předem určenému zájemci Ing. Jiřímu Švarcovi dle důvodové zprávy bod I. 30)   
 
28. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany 
předem určenému zájemci společnosti Auto Kubíček s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 31)   
 
29. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 148 m2 a parc. č. 
446/12 ostatní plocha o výměře 135 m2, vše v k. ú. Slavonín  panu Josefu Dieslovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
30. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 126 m2 a parc.č. 
446/12 ostatní plocha o výměře 157 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Jaromíru Bednaříkovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2)   
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31. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2 a parc. č. 
446/12 ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Pavlu Martinkovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 450/1 zahrada o výměře 249 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Františku Suchánkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
33. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 100 m2 a parc. č. 
446/12 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k.ú. Slavonín panu doc. Ing.Vladislavu Toulovi 
dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 50 m2 v k.ú. Olomouc-
město panu Rostislavu Malíkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 6)    
 
35. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1596 louka o výměře 103 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce manželům Ing. Hedvice a Josefu Kratochvílovi bez možnosti umístění staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8)    
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 623/7 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce paní Margitě Šarníkové dle důvodové zprávy bod II. A) 10)    
 
37. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1600 louka o výměře 104 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce paní Milušce Vokurkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 11)    
 
38. úplatný pronájmu části pozemku parc.č. 1001 ostatní plocha o výměře 80 m2 v  k.ú. 
Hodolany panu Josefu Lechnerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 85 m2  v k.ú. Lazce 
manželům Mgr. Miroslavu a Mgr. Janě Kutínovým dle důvodové zprávy bod II. A) 13)    
 
40. úplatný pronájem části pozemku p.č. 383/2 zahrada o výměře 171 m2   v k.ú. 
Chválkovice manželům Zdeňku a Jarmile Přerovským dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 581/1 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Slavonín paní Andree Večerkové bez možnosti umístění staveb mimo provizorní oplocení dle 
důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
42. úplatný pronájem pozemku parc. č. 519 zastavěná plocha o výměře 60 m2 v k.ú. 
Olomouc-město manželům Tomáši a Janě Melounovým dle důvodové zprávy bod II. A) 16)    
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 337 m2 v k. ú. 
Slavonín panu  Jiřímu Christovi dle důvodové zprávy bod II. A) 17)   
 
44. úplatný pronájem pozemku parc. č. 222 zahrada o výměře 799 m2 v k.ú. Týneček 
manželům Miroslavu a Haně Zarzyckým dle důvodové zprávy bod II. A) 18)    
 
45. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 98/2 zahrada o výměře 99 m2 v k.ú. Lazce  
panu Vladimíru Smékalovi a paní Evě Bulvové dle důvodové zprávy bod II. A) 19)   
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1051/3 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu JUDr. Vladimíru Vláčilovi a paní Jaroslavě Typnerové dle důvodové zprávy 
bod II. A) 20)   
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47. úplatný pronájem pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Povel 
manželům Pavlu a Zuzaně Koláčkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 21)    
 
48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. 
Chomoutov panu Břetislavu Půrovi bez možnosti umístění staveb včetně oplocení dle 
důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
49. úplatný pronájem části vnější zdi plechového objektu o velikosti 15 m2 na částech 
pozemků parc. č. 346/3 ostatní plocha a parc. č. 346/4 ostatní plocha, vše v k.ú. Hejčín panu 
Vlastimilu Müllerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 23)    
 
50. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 164/4 ostatní plocha o výměře 3 983 m2 v k.ú. 
Hejčín společnosti Pozemní stavby Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 24)  
 
51. úplatný pronájem pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2  v k. ú. 
Chválkovice manželům Ing. Miroslavu a Ing. Libuši Hradilovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 25)  
 
52. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 247/3 louka o výměře 53 m2 v k. ú. Neředín 
manželům Ing. Vítu a Ing. Ivaně Číhalovým dle důvodové zprávy bod II. A) 26)   
 
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 460 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček Klubu českých turistů dle důvodové zprávy bod II. A) 28)    
 
54. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1589/9 orná půda o výměře 2 000 m2   v k. ú. 
Holice u Olomouce panu Ivo Sontágovi dle důvodové zprávy bod II. A) 29)   
 
55. úplatný pronájem části pozemků parc.  č. 80/10 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Řepčín panu Jaroslavu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 31)    
 
56. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha o výměře 6 m2  v k.ú. 
Černovír paní Zdeňce Navrátilové dle důvodové zprávy bod II. A) 32)   
 
57. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1072 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová 
Ulice paní Ireně Kabelíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 34)   
 
58. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 79/30 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. 
Olomouc-město společnosti TABÁK PROFIT s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 35)  
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení telefonního kabelu na 
pozemku parc. č. 487/3 ost. pl. o výměře 8 998 m2 a  parc. č. 487/1 orná půda o výměře 11 
204 m2, vše  v k. ú. Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. 
A) 37)   
 
60. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 346/3 o výměře 911 m2 v k. ú. Hejčín panu 
Ladislavu Lehkému dle důvodové zprávy bod II. A) 38)  
 
61. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 136/1 ost. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Neředín 
panu Josefu Slaninovi dle důvodové zprávy bod II. A) 39)  
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení dešťové kanalizace na 
pozemcích parc. č. 471 ost. pl. o výměře 726 m2 a parc. č. 87/2 ost. pl. o výměře 9 365 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město ve prospěch Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci za 
jednorázovou úhradu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 42)   



 6 

 
63. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu, včetně 
rozvaděčů na pozemku parc. č. 341/24 ost. pl. o výměře 5 575 m2 v k. ú. Hejčín ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 44)    
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů NN na pozemcích 
parc. č. 449/19  o výměře 1 486 m2, parc. č. 835/1 o výměře 4 847 m2, parc. č. 835/2 o 
výměře 1 921 m2, parc. č. 845 o výměře 1 192 m2, parc. č. 868/1 o výměře 11 905 m2, parc. 
č. 869 o výměře 1 358 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti 
Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 45)   
 
65. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/21 o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice  
Jiřímu Hubičkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 46)   
 
66. úplatný pronájem části pozemku parc. č.   109/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Olomouc - město  
Janě Királyové dle důvodové zprávy bod II. A) 47)  
 
67. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce 
panu Mgr. Stanislavu Sochorovi dle důvodové zprávy bod II. A) 53)   
 
68. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 st. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - 
město panu Františku Wiedermannovi dle důvodové zprávy bod II. A) 54)   
 
69. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení telekomunikačního kabelu na 
pozemcích parc. č. 635/1 ost. pl. o výměře 1 043 m2 a parc. č. 636/1 ost. pl. o výměře 1497 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 55)  
 
70. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hejčín 
panu Mgr. Tomáši Palčovi dle důvodové zprávy bod II. A) 56)  
 
71. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 499/1 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín 
společnosti SME a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 57)  
 
72. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího vedení přípojky NN přes pozemky parc. 
č. 313/2 o výměře 434 m2, parc. č. 314/1 o výměře 616 m2, parc. č. 314/2 o výměře 112 m2, 
314/4 o výměře 132 m2, parc. č. 1932 o výměře 3 822 m2, parc. č. 364/1 o výměře 1 289 
m2, vše ost. pl., dále parc. č. 1908 vodní plocha o výměře 2 196 m2, parc. č. 365 o výměře 
973 m2 a parc. č. 369/3 o výměře 1 434 m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce ve 
prospěch společnosti „MONTERS“ spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 58)  
 
73. úplatný  pronájem části pozemku parc.č.  570 o výměře 30 m2v k.ú. Olomouc-město ve 
dvorním traktu domu Žerotínovo nám. 3 - zahradní posezení ,  společnosti BAKY NOVA 
spol. s r.o. v období od 1. 5. 2003 do 31. 8. 2003 při nájemném  2.000,- Kč/měsíc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 59)  
 
74. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 264/9 zahrada  o výměře 199 m2 v k. ú. 
Olomouc - město společnosti INTES Olomouc, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
60)  
 
75. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 264/9 zahrada o výměře 232 m2 v k. ú. 
Olomouc - město společnosti INTES Olomouc, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
60)  
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76. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynové přípojky na 
pozemku parc. č. 465/1 louka o výměře 668 m2 v k.ú. Chomoutov ve prospěch paní Libuše 
Mayerové dle důvodové zprávy bod II. A) 61)  
 
77. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 451/21 ost. pl. o výměře 46 m2 a části 
pozemku parc. č. 451/47  ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. Povel Mgr. Ivetě Žouželkové dle 
důvodové zprávy bod II. A) 62)   
 
78. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení průchozího kolektoru na 
pozemku parc. č. 1025/24 ost. pl. o výměře 2 687 m2 v k. ú. Hodolany ve prospěch 
společnosti  Praha West  Investment, k. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 64)  
 
79. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. st. 436/1 zast. pl. o výměře 270 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce  manželům Ing. Miloslavu a Zdence Obermannovým dle důvodové 
zprávy bod II. A) 66)  
 
80. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 834/3 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Hodolany 
společnosti Elektrocentrum trading, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 67)  
 
81. úplatný pronájem NP - nám. Národních Hrdinů č. 4 - 22 m2  paní Anně Štíchové dle 
důvodové zprávy  bod II. B) 4)    
 
82. úplatný pronájem NP- Dolní nám. č. 38 - 29,70 m2  svazu skautů a skautek Junák , 7. 
Středisko -  oddíl „Okřídlená srdce“ dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
83. úplatný pronájem NP 8. května 5, kanceláře, 61 m2  Centru pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
84. úplatný pronájem NP - dříve bytu, o velikosti  90,77 m2, Masarykova 3   MUDr. Pavlu 
Kubicovi dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
85. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č. 1 - 47,52 m2 panu Pavlu Nejedlému dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19)   
 
86. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. č. 1 - 172,89 m2 panu Pavlu Nejedlému dle 
důvodové zprávy bod II. B) 20)   
 
87. úplatný pronájem NP - kanceláře o ploše 37 m2 v objektu tř. Svobody č. 31 ve vlastnictví 
Obchodního centra Olomouc a. s. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 
B) 21)  
 
88. úplatný pronájem NP - skladovací  haly na části pozemku parc. č. 346/3 a části pozemku 
parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín panu Patriku Fojtovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 22)   
 
89. úplatný pronájem NP Dolní náměstí 38, kanceláře dispečinku taxi služby, 20 m2 panu 
Františku Žákovi dle důvodové zprávy bod II. B) 25)   
 
90. úplatný pronájem NP - Stromořadí č. p. 420 - celkem 227,97  m2 ve městě Uničov 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 28)  
 
91. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 505 o výměře 5 259 m2 a parc. č. 541 
o výměře 8 469 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín předem určenému zájemci panu Ing. 
Martinu Pražákovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod III. 4)   
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92. zveřejnění odprodeje objektu č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. 
pl. o výměře 189 m2 v k. ú. Olomouc - město a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. 
Czmero, pan Petřík, Mgr. Vláčilová, Mgr. Ing. Konečný, RNDr. Kosatík dle důvodové zprávy 
bod III. 18)  
 
93. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 7 365 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)    
 
94. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 635 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 11,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)   
 
95. výši nájemného u stánků s pevným základem:  zóna A - 5 000,- Kč/m2/rok, zóna B - 4 
000,- Kč/m2/rok, zóna C - 2 000,- Kč/m2/rok, zóna D - 1 000,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)     
 
96. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/17 o výměře 2 m2 v k. ú. Hejčín, části 
pozemku parc. č. 115/17 o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, části pozemku parc. č. 278/1 o 
výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 1081 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
části pozemku parc. č. 590/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 590/3 
o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 559/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, části pozemku parc. č. 542 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 
614/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 5/8 o výměře 2 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, části pozemku parc. č. 736 o výměře 2 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, části pozemku parc. č. 79/30 o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc - město, části 
pozemku parc. č. 350/19 o výměře 2 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 624/19 o výměře 2 m2 v k. ú. 
Hodolany, 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, části pozemku parc. č. 203/1 o výměře 2 
m2 v k. ú. Olomouc - město, vše ostatní plocha v obci Olomouc, obchodní společnosti 
INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s. r. o. na dobu určitou do 31. 12. 2003,  při nájemném 
1000,-Kč/plakátovací plocha/rok za podmínek dle důvodové zprávy bod IV. 9)    
 
97. dodatek č. 1/2003 ke smlouvě o správě majetku uzavřené dne 18. 7. 2001 mezi 
statutárním městem Olomouc a Technickými službami města Olomouce a.s.  dle důvodové 
zprávy bod IV. 11)  
  
98. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614030/98, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 13)  
 
99. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Distribuční sklad 
Kaufland, ul. Přerovská, Olomouc“ SO 14.3 - Splašková kanalizace - tlakové potrubí a SO 
17.1 - Vodovod - veřejná část,  mezi statutárním městem Olomouc a společností Alkona 
Invest CZ a.s, dle důvodové zprávy bod IV. 15)   
 
100. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Kaskádový 
bytový dům Bacherova ulice - 2. etapa“ - chodník,  mezi statutárním městem Olomouc a 
Bytovým družstvem Kaskády Bacherova, dle důvodové zprávy bod IV. 16)   
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101. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Kaskádový 
bytový dům Okružní ulice - objekt D“ - chodník,  mezi statutárním městem Olomouc a 
Bytovým družstvem Kaskády Okružní, dle důvodové zprávy bod IV. 17)  
 
102. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Terasové 
bytové domy - Olomouc - Nové Sady“ - přeložka vodovodního řadu, komunikace, chodníky,  
mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGASPER a.s, dle důvodové zprávy 
bod IV. 18)  
 
103. dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, ze dne 29. 3. 2000, mezi statutárním městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., dle důvodové zprávy bod IV. 19)   
 
104. dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, ze dne 29. 3. 2000, mezi statutárním městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., dle důvodové zprávy bod IV. 20)  
 
105. dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřené mezi 
společností JACOBO EUROPE CZ a. s. a statutárním městem Olomouc dne 5. 6. 2003, dle 
důvodové zprávy bod IV. 21)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Automarket Čechák s.r.o. o úplatný pronájem pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o 
výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod I. 31) 
 
2. pana Víta Vacy o úplatný pronájem části pozemku parc. č.  360/1 zahrada o výměře 72 
m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod II. A) 7)    
 
3. pana Stanislava Winiarského o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1291/2 ostatní 
plocha o výměře 1041 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
4. pana Marka Schüllera o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 540/2 ostatní plocha o 
výměře 6 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 27)    
 
5. pana Jiřího Mazánka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 176/1 ost. pl.  o výměře 
70 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 41)   
 
6. manželů Zdeňka a Marie Matuškových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1414/4 
ostatní plocha o výměře 80 m2 v  k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 50)   
 
7. pana Milana Vidličky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha a části 
pozemku parc. č. 807/3 ostatní plocha vše v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 
51)   
 
8. paní Brigity Kvietkové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průjezdu 
a průchodu přes pozemek parc. č. 1296/8 ost. pl. o výměře 254 m2 v k. ú.  Slavonín ve 
prospěch paní Brigity Kvietkové dle důvodové zprávy bod II. A) 63)  
 
9. paní Brigity Kvietkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1296/8 ost. pl. o výměře 
39 m2 v k. ú.  Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 63)  
 
10. Ondřeje Lakomého o pronájem části pozemku parc.č. 607/28 o výměře 16,20 m2 v k.ú. 
Hodolany za účelem užívání zahrádky dle důvodové zprávy bod II. A) 65)      
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11. svazu skautů a skautek ČR - JUNÁK o úplatný pronájem NP - nám. Národních Hrdinů č. 
4 - 22 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
12. 7. oddílu  Skautů Jitřenka o úplatný pronájem NP- Dolní nám. č. 38 - 29,70 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
13. pana Ing. Radoslava Chytrého - ARES o revokaci části usnesení  RMO ze dne 
18.3.2003, čís. spis.seznamu 2, bod II A) 5) ve věci výše nájemného při úplatném pronájmu 
částí mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu o celkovém rozsahu 27m2 
nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
14. společnosti BastArt. cz spol. s r. o. o revokaci části usnesení  RMO ze dne 18.3.2003, 
čís. spis.seznamu 2, bod II A) 5) ve věci výše nájemného při úplatném pronájmu částí mostní 
konstrukce - ocelového zábradlí  na nadjezdu o celkovém rozsahu o výměře 14 m2 
nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
15. sdružení STÁJ OMEGA o revokaci usnesení RMO ze dne 18. 12. 2001, čís. spis. 
seznamu 4, bod II. A) 19) ve věci nevyhovění žádosti sdružení STÁJ OMEGA o úplatný 
pronájem pozemku parc. č. 589 ost. pl. o výměře 1 220 m2  a parc. č. 588 pastvina o výměře 
1 162 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
16. paní Růženy Bezděkové o revokaci části usnesení RMO ze dne 15.4.2003, čís. spis. 
seznamu 3, bod II A)12) ve věci nevyhovění žádosti Růženy Bezděkové o úplatný pronájem 
části pozemku  parc. č.  404/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)  
 
3. souhlasí 
1. se zřízením úplatného věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 588/2 o výměře 710 m2 a parc. č. 588/6 o výměře 660 m2, vše ost. pl.  v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR  ve prospěch 
společnosti Aliatel, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 40)  
  
2. s provedením stavebních úprav na objektu č. 30 na letišti v Neředíně spočívající v úpravě 
stávající přípojky NN včetně osazení elektroměr. rozvaděče v celkové výši 11.509,20 Kč s 
tím, že po doložení a odsouhlasení faktur budou vložené náklady odečteny z nájemného dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)     
 
3. s provedením stavebních  úprav nebytových prostor v objektu bydlení č. p. 149 
nacházejícího se na pozemku parc. č. 755 zast. pl  o nádvoří v k. ú. Slavonín spočívajících v 
položení dlaždic a obkladů, položení povlakové podlahy a provedení nátěrů v celkové výši  
53 481,- Kč (tj. mimo maleb) s tím, že po předložení  a odsouhlasení faktur budou vložené 
náklady odečteny z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
4. s odkladem plateb nájemného do 31. 12. 2003 za úplatný pronájem objektu č. p. 1067 s 
pozemky parc. č. 1302/1 zast. pl. a parc. č. 414 ost. pl. v k. ú. Olomouc -město Poliklinice 
Olomouc spol. s r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
5. s podnájmem v NP Panská 4 na část nebytových prostor o velikosti 88 m2 pro GUINEA, 
s.r.o., za podmínek  stanovených v  podnájemní smlouvě dle důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
6. s vrácením kauce ve výši 62.130,- Kč nájemci NP tř. Svobody 21 Střednímu učilišti 
polygrafickému dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
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7. se slevou nájemného ve výši 50% v NP I.P.Pavlova 62 - 97 m2 po dobu provádění 
stavebních prací dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
8. se stavebními úpravami výši 50.000,- Kč v nebytovém prostoru  M.Pospíšilové 2, 72 m2 
dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
9. s uzavřením nových dohod o odepisování technického zhodnocení ve výši 60.859,- Kč v 
NP Litovelská č.o. 1 (66 m2), Rooseveltova č.o. 45 (68 m2) a Náves Svobody č.o. 41 (43 
m2) dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
10. se zadáním zpracování znaleckého posudku nezávislému znalci na zhodnocení domu tř. 
Svobody 27, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
11. se stavebními úpravami za účelem zřízení kosmetické provozovny výši 120.0000,- Kč v 
přízemí objektu Švédská 1, o celkové rozloze 36,48 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 15)   
 
12. s odpočtem vložených finančních částek v souvislosti s opravou soc. zařízení, opravou 
rampy ve ŠJ, opravou školní jídelny, opravou dvorany v objektu Gymnázia Čajkovského v 
celkové výši 947. 000,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 17)       
 
13. s provedením stavebních spočívajícími v opravě sociálního zařízení a šaten u tělocvičen, 
generální opravy umělého osvětlení tříd v objektu Gymnázia Čajkovského ve výši 927 074, - 
Kč s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur budou vložené náklady odečteny z 
nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 18)   
 
14. se změnou části předmětu nájmu na sklad v NP Rožňavská 14 dle důvodové zprávy bod 
II. B) 24)  
 
15. se stavebními úpravami, které spočívají v rozšíření prodejní plochy NP Ostružnická 32, o 
velikosti 93 m2, maximálně do výše 298.642,- Kč a souhlasí s odpočtem z nájemného do 
výše 60% investované částky do technického zhodnocení dle důvodové zprávy bod II. B) 26)  
 
16. se stavebními úpravami maximálně do výše 2. 004. 628,- Kč v nebytovém prostoru  
Javoříčská 2, 210 m2 a s uzavřením smlouvy na dobu určitou v trvání 9 let bez možnosti 
odpočtu investované částky do zhodnocení věci z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 
27)  
 
17. s návrhem řešení směny pozemků parc. č. 441/2 louka o výměře 703 m2 a části 
pozemku parc. č. 441/3 louka o výměře 90 m2, vše  v k. ú. Droždín ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za pozemek parc. č. 1237/3 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín ve 
vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových dle důvodové zprávy bod III. 21)  
 
18. se splátkovým kalendářem pro prodej plošných plynofikací  a Severomoravské 
plynárenské, a. s. Ostrava, dle důvodové zprávy bod IV. 14)   
 
19. ze změnou splátek nájemného za pozemky parc. č. 1175 ost.pl. o výměře 6.744 m2, 
parc. č. 1176 orná půda o výměře 385.160 m2 a parc. č. 1173 orná půda, vše v k.ú. Grygov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 23)  
 
4. bere na v ědomí 
1. nájemní smlouvu na část pozemku parc. č.  346/3 ostatní plocha o výměře 336 m2 v k. ú. 
Hejčín uzavřenou s paní Helenou Šaferovou dle důvodové zprávy bod II. A) 52)    
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2. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 30.4.2003 mezi Danou Vojáčkovou, Horní nám. 
17, Olomouc, jako prodávajícím a MORAVIAN TRADING IMPORT EXPORT, s.r.o., tř. 
Kosmonautů 969/8, Olomouc, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 8)   
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 29.4.2003 č. spis. seznamu 2 bod  II. B) 4) ve věci nesouhlasu se 
změnou účelu nájmu a nesouhlasu se stavebními úpravami v nebytovém prostoru tř. 
Svobody 27 a souhlasí se změnou účelu nájmu na bistro v 1.NP a čajovnu v 2.NP a  se 
stavebními úpravami maximálně do výše 200.000,- Kč při zachování stávajícího ročního 
nájmu dle důvodové zprávy bod II. B) 23)  
 
2. část usnesení ze dne 29. 4. 2003 číslo spis. seznamu 2 bod II. A) 12, ve věci schválení 
doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 401/17 o výměře 2 m2 v k. ú. 
Hejčín, části pozemku parc. č. 115/17 o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, části pozemku parc. č. 
278/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 1081 o výměře 2 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, části pozemku parc. č. 590/4 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku 
parc. č. 590/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 559/4 o výměře 2 m2 
v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 542 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části 
pozemku parc. č. 614/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 5/8 o 
výměře 2 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, části pozemku parc. č. 736 o výměře 2 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, části pozemku parc. č. 79/30 o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, části pozemku parc. č. 350/19 o výměře 2 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 624/19 o výměře 
2 m2 v k. ú. Hodolany, 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 IV. 9)  
    
3. část usnesení ze dne 13. 5. 2003 číslo spis. seznamu 2 bod I. A) 13 ve věci schválení 
doby nájmu u úplatného pronájmu 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, části pozemku parc. č. 
203/1 o 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 IV. 9)  
 
4. usnesení RMO ze dne 14. 1. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod III. 3) ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. 502/1 orná půda o výměře 776 m2 v 
k. ú. Nemilany manželům Pavlu a Stanislavě Masným dle důvodové zprávy bod IV. 22)   
 
5. usnesení RMO ze dne 3. 6. 1997, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) e) ve věci schválení 
úplatného pronájmu pozemků parc. č. 710/7 a 710/10, vše ost. pl   v k. ú. Hodolany panu 
Vratislavu Lakomému - LAV dle důvodové zprávy bod I. 31)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výběr nájemců a budoucích kupujících částí pozemku parc. č. 74 st. pl. o výměře cca  622 
m2  k.ú. Pavlovičky mezi manžely Daliborem a Renatou Balážovými, manžely Markem a 
Jitkou Cickovými, panem Jaroslavem Milkem, panem Karlem Štěpánem, manžely Mgr. 
Tomášem a Mgr. Vladimírou Ryzími a manžely Mgr. Michaelou a Romanem Hemerkovými 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 370,- Kč/m2 
za podmínky provedení demolice garáží  na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod II. A) 
48)       
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2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o 
výměře 21 m2 v k. ú. Hejčín s panem Mgr. Tomášem Palčem při kupní ceně ve výši 750,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 56)   
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 264/9 zahrada o 
výměře 232 m2 v k. ú. Olomouc - město se společností INTES Olomouc, spol. s r. o. při 
kupní ceně ve výši 960,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 60)   
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 436/1 zast. pl. o 
výměře 270 m2 v k. ú. Holice u Olomouce s manžely Ing. Miloslavem a Zdenkou 
Obermannovými při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 66)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 834/3 ost. pl. o 
výměře 40 m2 v k. ú. Hodolany se společností Elektrocentrum trading, s. r. o. při kupní ceně 
510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 67)     
 
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1912/10 vodní plocha o  výměře 1 025 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce z vlastnictví pana Jindřicha Čamka do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 429/96 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Nová Ulice s Ing. 
arch.  Aloisi Janů za kupní cenu ve výši  960,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 7)    
 
8. odprodej objektu Březinova č. p. 136  na pozemku parc. č. st. 1307/1 zast. pl. o výměře 
500 m2 v k. ú. Hodolany společnosti MERIT GROUP, a.s. za kupní cenu ve výši 2 274 905,- 
Kč za podmínky zajištění náhradních prostor pro současné nájemce za obvyklé nájemné dle 
důvodové zprávy bod III. 9)   
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 1307/1 zast. pl. o 
výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany se společností MERIT GROUP, a. s. při kupní ceně ve výši 
785 212,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)    
 
10. výkup pozemku parc. č. 1081/3 orná půda o výměře 3 120 m2 v k. ú. Slavonín z 
vlastnictví manželů Miloslava a Jany Piknových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 625.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
11. výkup pozemku parc. č. 1081/4 orná půda o výměře 2 580 m2 v k. ú. Slavonín z  
vlastnictví paní Ludmily Dobrovské a paní Vlasty Mlčochové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 520.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 12)    
 
12. směnu pozemků parc. č. 1860 orná půda o výměře 2 380 m2 a parc. č. 1894 orná půda o 
výměře 6 629 m2, vše v k. ú. Lošov  ve vlastnictví pana Miroslava Pavelky za část pozemku 
parc. č. 401 zast. pl. o výměře 92 m2 a část pozemku parc. č. 402 zahrada o výměře 408 
m2, vše v  k. ú. Lošov ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového 
rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 14)   
 
13. směnu pozemku parc. č. 1856 orná půda o výměře 2 550 m2 v k. ú. Lošov ve vlastnictví 
pana Ladislava Lindnera za část pozemku  parc. č. 1889 orná půda o výměře 2 550 m2 v k. 
ú. Lošov ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod III. 14)   
 
14. odprodej pozemku parc. č. 803 zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce  
Římskokatolické farnosti  Nové Sady za kupní cenu ve výši 1/4 kupní ceny dle znaleckého 
posudku, tj. 11 397,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 16)    
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15. směnu pozemku parc. č. 265/7 ost. pl. o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice ve vlastnictví 
pana Ing. Jana Travěnce za část pozemku  parc. č. 264/6 ost. pl.  o výměře 37 m2 v k. ú. 
Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu za 
podmínky, že pan Ing. Jan Travěnec provede na vlastní náklady přesun parkovacích stání za 
použití zatravňovacích bloků dle důvodové zprávy bod III. 17)   
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 1959/1 ost. pl.  o výměře 2 559 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce společnosti OLMA, a. s. Olomouc za kupní cenu ve výši 1.285.315,- Kč za 
podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu 
přes pozemek parc. č. 1959/1 ost. pl.  o výměře 2 559 m2 v k. ú. Holice u Olomouce  ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 19)  
 
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o 
výměře 635 m2 v k. ú. Slavonín se společností VCES Olomouc, s. r. o. při kupní ceně ve výši 
1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
18. výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2, parc. č. 700/2 ost. pl. o výměře 
172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2, parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 2 090 
m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za smluvní cenu ve výši 150 000,- Kč dle důvodové zrávy bod IV. 7)   
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 502/1 orná půda o výměře 69 m2 v k.ú. Nemilany 
manželům Pavlu a Stanislavě Masným za kupní cenu ve výši 14 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod IV. 22)   
 
20. odprodej části pozemku parc. č. 502/1 orná půda o výměře 707 m2 v k.ú. Nemilany panu 
Rostislavu Čechovi za kupní cenu ve výši 123 750,- Kč, tj. kupní cena dle znaleckého 
posudku + nájemné za poslední 2 roky při nájemném 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
IV. 22)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Marie Čubrdové o odprodej pozemku parc. č. 1291/2 ost. pl. o výměře 1 101 
m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod I. 14)   
 
2. žádosti pana Jiřího Mazánka o odprodej části pozemku parc. č. 176/1 ost. pl.  o výměře 70 
m2 v k. ú. Topolany u Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 41)   
 
3. žádosti pan Miroslava Tichého o odprodej NP - skladovací  haly na části pozemku parc. č. 
346/3 a části pozemku parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín 
dle důvodové zprávy bod II. B) 22)   
 
4. žádosti paní Kateřiny Růžičkové o odprodej pozemků parc. č. 506 orná půda o výměře 
780 m2, parc. č. 507 orná půda o výměře 689 m2, parc. č. 508 orná půda o výměře 772 m2 
a parc. č. 505 orná půda o výměře 5 259 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 
III. 1)   
 
5. žádosti pana Jaromíra Holuba o odprodej pozemku parc. č. 1912 louka o výměře 1547 m2 
v k. ú. Lošov dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
6. žádosti pana Ing. Martina Pražáka o odprodej pozemků parc. č. 505 o výměře 5 259 m2 a 
parc. č. 541 o výměře 8 469 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 
4)   
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7. žádosti paní Ingrid Pinkavové o výkup objektu - bývalého hostince Na Pindě č. p. 23 s 
pozemky parc. č. st. 45/1 zast. pl. o výměře 385 m2 a parc. č. st. 45/2 zast. pl. o výměře 772 
m2 a  pozemku parc. č. 212/1 zahrada o výměře 872 m2, vše v k. ú. Savín, obec Litovel z 
vlastnictví paní Ingrid Pinkavové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 5)  
 
8. žádosti paní Věry Bartlové, Jaroslava Dostála a paní Marty Kuchařové o směnu  pozemku 
parc. č. 357/2 orná půda o výměře 1 845 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce ve  vlastnictví paní 
Věry Bartlové, Jaroslava Dostála a paní Marty Kuchařové za část pozemku parc. č. 211/7 
orná půda o výměře 1 845 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
9. žádosti pana Jiřího Kopa o výkup pozemků parc. č. 1542/3 lesní pozemek o výměře 1 667 
m2, parc. č. 1544/4 ost. pl. o výměře 1 832 m2, parc. č. 1547/22 orná půda o výměře 933 m2 
a parc. č. 1547/87 orná půda o výměře 338 m2, vše  v k. ú. Horka nad Moravou z vlastnictví 
pana Jiřího Kopa do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
10. žádosti pana Ing. Jiřího Honče o odprodej části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o 
výměře 700 m2 a pozemku parc. č. 777 zast. pl. o výměře  204 m2, vše v k. ú. Nová Ulice 
dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
11. žádosti panu Vladimíra Laštůvky o odprodej  pozemků parc. č. 13/2 o výměře 180 m2 a 
parc. č. 14/2 o výměře 21 m2, vše orná půda  v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
12. žádosti manželů Stanislava a Lenky Faistaverových o odprodej části pozemku parc. č. 
559/4 ost. pl.  o výměře 131 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
13. žádosti pana PhDr. Karla Žurka o odprodej pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1 
775 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
14. žádosti Římskokatolické farnosti  Nové Sady o bezúplatný převod pozemku parc. č. 803 
zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Římskokatolické farnosti  Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 
16)  
 
15. žádosti manželů Věry a Jaroslava Černých o revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 3. 
2003 čísl. spis. seznamu 3. 1.  bod 19 ve věci možnosti splátek kupní ceny za odprodej 
pozemku parc. č. 203/1 orná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)   
 
16. žádosti pana Tomáše Culka o revokaci usnesení ZMO ze 19. 12. 2002 čísl. spis. 
seznamu 3. 1. bod 32 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 393 ost. 
pl.  o výměře 68 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
17. žádosti manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej části pozemku parc. č. 502/1 
orná půda o výměře 707 m2 v k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod IV. 22)   
 
18. žádostem manželů Jindřicha a Brigity Hradilových, manželů Jana a Svatavy 
Galvaniových a pana Jana Holuba o odprodej pozemku parc. č. 1109/5 orná půda o výměře 
41 444 m2 v k.ú. Grygov dle důvodové zprávy bod III. 20)  
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8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 45 ve věci nevyhovění 
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 IV. 4)   
 
2. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 1. ve věci nevyhovění 
žádosti paní Taťány Skývové o výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2, parc. 
č. 700/2 ost. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2, parc. č. 1106/56 
ost. pl. o výměře 2 090 m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
3. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 4.1, bod 2  ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části  pozemku parc. č.  320/1 ost. pl. o výměře 102  m2 v k.ú. Olomouc - město 
manželům Ing. Františku a Stanislavě Wünschovým a schválit kupní cenu ve výši 54 736,- 
Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8)    
 
4. usnesení ZMO ze dne 12. 3. 1998, bod 25 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na pozemky parc. č. 710/7 ost. pl.  o výměře 1860 m2 a parc. č. 710/10 o 
výměře 160 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Vratislavu Lakomému za kupní cenu 1150,-
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod I. 31)  
 
5. usnesení ZMO ze dne 2. 7. 1998 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 1109/5 a 
parc. č . 901/61, dříve parc. č. (70/1) a parc. č. (858/69), vše v k.ú. Grygov panu Jindřichu 
Hradilovi  za kupní cenu ve výši 178 842,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu udělit společnosti HANYCH-REAL spol. s r. o. jednorázový souhlas 
se vstupem na pozemek parc. č. 954/1 ost. pl.  v k.ú. Hodolany za podmínky, že nebude 
porušen trávník dle důvodové zprávy bod II. A) 49)  
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucích a poté  reálných smluv o zřízení věcného břemene  dle důvodové zprávy 
bod 2, 3 a 4. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 1 
2. uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod 5. 
 
4. ukládá 
předložit bod 1.  a  5.   důvodové  zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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5. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
Majetkoprávnímu odboru projednat s nájemci pozemků p.č. 507 a  508 k.ú. Droždín, obec 
Olomouc přechod práv a povinností z uzavřených nájemních smluv na nové majitele 
směňovaných pozemků dle DZ bod 5. 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic - Úpravy   

přednádražního prostoru - III. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy s RCO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit  důvodovou  zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Moravské divadlo Olomouc - úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s drobnými stavebními úpravami v místnosti bufetu pro zaměstnance Moravského divadla 
Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje 
zastupitelstvu města žádosti nájemců garáží nevyhovět a trvat na původní schválené kupní 
ceně dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
- žádosti manželů Kremplových o odprodej ateliéru (popř. sloučení ateliéru) k jejich bytové 
jednotce 
- žádosti pana Josefa Šlechty o snížení kupní ceny za ateliér v domě tř. Spojenců 10 a trvat 
na schválené kupní ceně ve výši 188.593,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2, 3 
 
3. doporu čuje 
- zastupitelstvu města vyhovět žádosti a schválit odprodej pozemku parc. č. 505 zahrada o 
výměře 122 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům domu Dolní Hejčínská 22 manželům 
Miroslavu a Marcele Fialovým za kupní cenu ve výši 34.821,- Kč 
- zastupitelstvu města nevyhovět žádosti manželů Ferdinanda a Anny Ožanových k odprodeji 
části parc. č. 505 zahrada v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 3 str.3, 4 
 
4. schvaluje 
zveřejnění odprodeje vedlejší stavby s pozemkem parc. č. 226 zast. pl. o výměře 36 m2 v k. 
ú. Olomouc - Nová Ulice předem určenému zájemci manželům Zdeňku a Věře Eichlerovým 
dle důvodové zprávy bod 4 str. 4 
 
5. doporu čuje 
zastupitelstvu města vyhovět žádosti nájemců a schválit prodej jednotlivých jednotek 
oprávněným nájemcům za kupní ceny podle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 5 
str. 4, 5 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP jednotky č. 308/8 v domě Denisova 17 formou veřejné dražby. Vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 6 str. 5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP jednotky č. 772/10 v domě Nábřeží 8 formou veřejné dražby. Vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 7 str. 5 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP jednotky č. 754/9 v domě Nábřeží 9 formou veřejné dražby. Vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 8 str. 6 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP jednotky č. 558/7 v domě Wellnerova 4 formou veřejné dražby. Vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod  9 str. 6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím podle vyhlášky č. 13/1997, č. 14/1998 a č. 8/2000 
dle důvodové zprávy bod 10a) str. 6, 7 
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11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky nové kupující podle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 10b) 
str. 6, 7 
 
12. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 11 str. 7 
 
13. schvaluje 
prodloužení termínu zaplacení I. části kupní ceny za bytové jednotky o dva měsíce dle 
důvodové zprávy bod 12 str. 8 
 
14. schvaluje 
vrácení rozdílu mezi původní a novou cenou I. části kupní ceny za bytové jednotky v domech 
Nálevkova 9 a 11 v Olomouci dle důvodové zprávy bod 13 str. 8 
 
15. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 14 str. 9, 10 
 
16. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 15 str. 10 
 
17. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za bytové 
jednotky v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 16 str. 10, 11 
 
18. 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 17 str. 11, 12 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Postup prodeje  domu Wellnerova 15  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
varianty postupu  při  prodeji domu Wellnerova 15 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Postup prodeje domu Universitní 12  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
varianty postupu při prodeji zůstatkových bytů v domě Universitní 12  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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9 Postup prodeje z ůstatkových byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený seznam zůstatkových bytů v majetku statutárního města Olomouce v prodaných 
domech dle důvodové zprávy bod 1 a příloha tabulka č. 1 
 
2. ukládá 
odboru prodeje domů obeslat oprávněné nájemníky zákonnou nabídkou dle důvodové 
zprávy bod 1 a příloha tabulka č. 1 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
3. bere na v ědomí 
předložený seznam zůstatkových bytů v majetku statutárního města Olomouce v prodaných 
domech  dle důvodové zprávy bod 2 a příloha tabulka č. 2 
 
4. bere na v ědomí 
předložený seznam zůstatkových bytů v majetku statutárního města Olomouce v prodaných 
domech  dle důvodové zprávy bod 3 a příloha tabulka č. 3 
 
5. bere na v ědomí 
předložený seznam zůstatkových bytů v majetku statutárního města Olomouce v prodaných 
domech dle důvodové zprávy bod 4 a příloha tabulka č. 4 
 
6. bere na v ědomí 
předložený seznam zůstatkových bytů v majetku statutárního města Olomouce v prodaných 
domech dle důvodové zprávy bod 5 a příloha tabulka č. 5 
 
7. bere na v ědomí 
předložený seznam zůstatkových bytů v majetku statutárního města Olomouce v prodaných 
domech dle důvodové zprávy bod 6 a příloha tabulka č. 6 
 
8. ukládá 
připravit v rámci nových pravidel prodeje bytů postup, který umožní odprodej zústatkových 
bytů z majetku Statutárního města Olomouce 
T: 19.8.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
10 Seznam dom ů ve vlastnictví SmOl, ur čených k ponechání v 

majetku m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
seznam domů,  určených  k ponechání v majetku SmOl dle upravené tabulky -  seznam A 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
seznam domů  s nebytovými prostorami, určených k ponechání v majetku  SmOl  dle  
tabulky -  seznam B 
 
3. bere na v ědomí 
předložený seznam domů, které byly schváleny k prodeji a v současné době probíhá 
příprava podkladů pro prodej dle tabulky -seznam C 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
11 Knihovna m ěsta Olomouce - právní vztahy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh znění dodatku zřizovací listiny Knihovny města Olomouce dle důvodové 
zprávy 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 138,50m2 v domě č.p. 136 na pozemku parc. 1307/1 v k.ú. 
Hodolany, Březinova 7,předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce na dobu 
určitou do doby prodeje objektu 
 
4. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 127m2 v domě č.p. 920 na pozemku parc. č. 1049 v k.ú. 
Nová Ulice, Tererovo nám. 2, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
5. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o vým. 60m2 v domě č.p. 294 na pozemku parc. č. 362 v k.ú. 
Neředín, Karafiátova 6, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
6. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 12m2 v domě č.p. 67 na pozemku parc. 80 v k.ú. Nedvěz,í 
Jilemnického 29, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
7. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 37m2 v domě č.p. 7 na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Svatý 
Kopeček, Sadové nám. 26, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
8. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 67m2 v domě č.p. 19 na pozemku parc. č. 166 v k.ú. 
Topolany, Nedbalova 8, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce  
 
9. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 22,05 m2 v domě č.p. 98 na pozemku parc. č. 3 v k.ú. 
Droždín, Gagarinova, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
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10. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 13,65 m2 v domě na pozemku parc. č.418 v k.ú. Lošov, 
Svolinského, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
11. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 16,60 m2 v domě č.p. 6 na pozemku parc. č. 403 v k.ú. 
Radíkov, Náprstkova, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
12. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 30,6 m2 v domě č.p. 209 na pozemku parc. č. 395 v k.ú. 
Slavonín, Kyselovská 74, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce 
 
13. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 62.23 m2 v domě č.p. 628 na pozemku parc. č. 393 v k.ú. 
Holice u Olomouce, MŠ Náves Svobody, předem určenému zájemci Knihovně města 
Olomouce 
 
14. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky NP o výměře 38,25m2 v domě č.p. 27 na pozemku parc. č. 20 v k.ú. 
Týneček MŠ, Blodkovo nám. 15, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Černá cesta 5, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, se Zemčákem Lubomírem a Olgou dle 
důvodové zprávy, bod 1 a)  
2. I.P.Pavlova 34, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, s Mlčochovou Lenkou dle důvodové zprávy 
bod 1 b)  
3. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10, s Bečákovou Andreou, dle důvodové 
zprávy, bod 1 c) 
4. Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 42 s Jiříkem Miroslavem dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5. Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 38, s Navrátilovou Romanou dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
6. Rožňavská 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 14, s Kvapilovou Andreou dle důvodové 
zprávy bod 1 f) 
7. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 14 s Čurejou Josefem  dle důvodové zprávy 
bod  1 g) 
8. Stiborova 17, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 se Sitárovou Blaženou dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
9. Stiborova 28, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 s Tomáškovou Jitkou dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
10. Černá cesta 13, Olomouc, velikosti 1+2, č. b. 15 s Tomášem Nádvorníkem dle důvodové 
zprávy bod 3 a) 
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11. P. Přichystala 70, Olomouc velikosti 0+1, č. b. 5 s Čuriovou Kateřinou dle důvodové 
zprávy bod 3 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
   a) na 2 roky s nájemci:  
Starosta Martin,Pavlína, Sladkovského 1B,Olomouc 
Revťáková Dagmar, Sladkovského 1E, Olomouc 
Kelnar Jindřich, Rumunská 11, Olomouc 
Kikal Pavel, Milena, Denisova 4, Olomouc 
Hýbl Ivo, Kosmonautů 14, Olomouc 
Šeršeň Jiří, Marcela, Terrerovo nám. 2, Olomouc 
Stratil Jan, U Letiště 2, Olomouc 
Šrotíř Jiří, Věra, U Letiště 10, Olomouc 
Martinková Marie, U Letiště 4, Olomouc 
Herchová Lucie, Velkomoravská 63, Olomouc 
Komínková Nikola,David, Na Šibeníku 4, Olomouc 
Kučík Martin, Kamila, Černá cesta 43, Olomouc 
Froml Miroslav, Simona, V. Řezáče 4, Olomouc 
Slížová Marie, Pavel, Synkova 4, Olomouc 
Zachrdlová Libuše, Luboš, Synkova 4, Olomouc 
Woláková Martina, Jaroslav, Černá cesta 18, Olomouc 
Fafílková Lenka, Jan, Skupova 11, Olomouc 
Ing.  Nevjelík Petr, Ilona, Družební 4, Olomouc 
Šlosarčíková Věra, Sienkiewiczova 1, Olomouc 
Pláničková Jiřina, Rooseveltova 107, Olomouc 
Brychtová Věra, Foersterova 17, Olomouc 
Smolík Karel, Kristýna, Na Trati 82, Olomouc 
Kaczorová Jaroslava, Aleš, Divišova 7, Olomouc 
Faltýnková Gisela, Petr, Černá cesta 1, Olomouc 
Šeflová Jana, Černá cesta 17, Olomouc 
Heger Ludvík, U Letiště 2, Olomouc 
Baláž Antonín, Boleslava, Skupova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4a)  
   b) na 1 rok s nájemcem: 
Kupka Jiří, Marta, Černá cesta 27, Olomouc 
Šoltýš Josef, Vojanova 16, Olomouc 
Zdařil Miroslav, Remešova 3, Olomouc 
Vavreková Irena, Holická 51, Olomouc 
Dorrich Adolf, Dobromila, Zikova 16, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 47, Olomouc 
Vystavělová Ludmila, Petr, Vojanova 2, Olomouc 
Balážová Marta,Josef, Zikova 13, Olomouc 
Szurpitová Věra, Marius, Černá cesta 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4b) 
   c) na 1/2 roku s nájemcem:        
Daňhelová Anna, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou: 
Bolcková Jana, Směšný Michal, Rumunská 11, Olomouc 
Zatloukal Marek, Sladkovského 1B, Olomouc 
Gábor Karol, Bohuslava, Purkyňova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c) 
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3. s přidělením náhradního bytu: 
a)  manželům Kopečným, Mariánská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a ) 
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Roman a Jitka,Mgr. Bušinovi, Černá cesta 33,  Olomouc, vel. 3+1 
Alena a Vítězslav Lamačovi, Černá cesta 31, Olomouc, vel. 2+1 
Kateřina Křížová, Rožňavská 18, Olomouc, vel. 2+1 
Kamil Peksa, Černá cesta 23, Olomouc, vel. 1+1 
Vladimír a Hana Sofkovi, Velkomoravská 59, Olomouc, vel. 3+1 
Věra Ludwigová, Velkomoravská 59, Olomouc, vel. 2+1 
Petr Škůrek, Na Šibeníku 4, Olomouc, vel. 1+1 
Jiří a Martina Josefčukovi, Rožňavská 2, Olomouc, vel. 3+1 
Vladimír a Iveta Zedkovi, Heyrovského 25, Olomouc, vel. 2+1 
Lubomír a Neda Mitrovičovi, Na Vozovce 50, Olomouc, vel. 2+1 
Jiří Geisler, Wolkerova 46, Olomouc, vel. 1+1 
Radka Kolínková,Mgr., Dolní náměstí 6, Olomouc, vel. 2+1 
Naděžda Mosslerová, Topolová 4, Olomouc, vel. 1+1 
Marek Kopecký a Ivana, Stiborova 32, Olomouc, vel. 3+1 
Dagmar a Jiří Keclíkovi, Tř.Svobody 25, Olomouc, vel. 2+1 
Ing. Martin a Ing. Lenka Koubkovi, Na Vozovce 38, Olomouc, vel. 4+1 
dle důvodové zprávy bod 7)  
 
5. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu 
na 2 roky s nájemcem: 
Miroslava Žemličková, Rožňavská 14, Olomouc 
Karel Suchý a Milena, Rožňavská 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  8) 
 
6. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Petr Soukup, Na Letné 59, Olomouc 
Ing. Jiří Kobza, Na Bystřičce 12, Olomouc 
Martin Příleský, tř.Svornosti 14, Olomouc 
Jolana a Karel Řezníčkovi, Na Bystřičce 12, Olomouc 
Zuzana Hunkesová, Synkova 11, Olomouc 
Martin Vodička, Jeremenkova 30, Olomouc 
Michaela a Miroslav Kopeční, Palackého 8, Olomouc 
Renáta Kocourková, Na Letné 55, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a,b,c,d,e,f,g,h)  
 
7. s rozšířením nájemní smlouvy: 
a) na byt Polská 56, Olomouc, Anna Gajdošová o vnučku Petru Gajdošovou 
b) na byt Komenského 1, Olomouc, Alena Kabilková o dceru Alenu Kabilkovou 
c) na byt Blanická 21, Olomouc, Ludmila Kožená o vnuka Pavla Chovance 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b,c)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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13 Bytové záležitosti (DPS)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy ny byt č.28, v DPS na ul.Politických vězňů 4, s paní Libuší 
Voglovou, bytem Na Šibeníku 48, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.7, v DPS na ul.Příčná 4, s paní Marií Bolovou, bytem 
Náves Svobody 3, Olomouc 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.42, v DPS na ul.Politických vězňů 4, s paní Ludmilou 
Mlejnkovou, bytem Řepčínská 13, Olomouc 
 
d) uzavření nájemní smlouvy na byt č.2,v DPS na ul.Erenburgova 26, s panem Harry 
Kučerou, bytem Hraniční 15, Olomouc  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Řešení požadavk ů KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený postup realizace požadavků KMČ 
 
3. schvaluje 
financování podle bodu III./1, var. C a bodu III./2, var. B upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ve spolupráci s ředitelem SNO, a.s. zabezpečení prací podle časového harmonogramu bod 
IV upravené důvodové zprávy  
T: 2.9.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 

 
5. ukládá 
ve spolupráci s ředitelem SNO, a.s. předložit návrh dalších oprav hrazených z plánu oprav 
SNO, a.s. dle požadavků KMČ 
T: 2.9.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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15 Obstaravatelská smlouva  SNO, a.s. - dodatek   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. pověřuje 
SNO, a.s. výkonem vlastnických práv u neprodaných bytů a nebytových prostor v majetku 
SmOl v prodaných nemovitostech, které jsou u jiného správce.  
 
3. schvaluje 
způsob financování 130,- Kč včetně DPH / jednotka/ byt 
 
4. ukládá 
SN0, a.s. informovat SmOl o podstatných záležitostech přijatých na zasedání společenství 
vlastníků.  
T: průběžně 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
17 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do seznamu nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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18 Jmenování konkurzní komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy konkurzní komise dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
funkcí tajemníka komise vedoucí odboru školství 
 
4. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat členy komise o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. ukládá 
předsedovi konkurzní komise zahájit činnost komise 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Úzké Díly - regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Jižní obchvat R 35 a západní tangenta R 35 - infor mace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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21 Areál 9. kv ětna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření budoucí nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1111 ost. pl. o výměře 3945 
m2, na část pozemku parc. č. 1110 ost. pl. o výměře 855 m2 a na část pozemku parc. č. 
959/31 ost. pl. o výměře 70 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, za podmínek dle 
důvodové zprávy.  
 
b) uzavření  budoucí nájemní smlouvy na  část pozemku parc. č. 1111 ost. pl. o výměře 1230 
m2, na část pozemku parc. č. 1110 ost. pl. o výměře 900 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) budoucí směnnou smlouvu na část pozemku parc. č. 1111 ost. pl. o výměřě 3945 m2, na 
část pozemku parc. č. 1110 ost. pl. o výměře 855 m2 a na část pozemku parc. č. 959/31 ost. 
pl. o výměře 70 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a za technický kanál průlezný ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. 
s.r.o., za podmínek dle důvodové zprávy 
 
b) budoucí směnnou smlouvu na část pozemku parc. č. 1111 ost. pl. o výměře 1230 m2, na 
část pozemku parc. č. 1110 ost. pl- o výměře 900 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc za vodovod ve vlastnictví společnosti GEMO 
OLOMOUC, spol. s.r.o., za podmínek dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
22 Fond hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh čerpání z Fondu hospodářského rozvoje dle přílohy č. 2  důvodové zprávy na 
nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit čerpání z Fondu hospodářského rozvoje dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku pro zahraničního investora dle přílohy 
č. 2 
T: 19.8.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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23 Návrh zm ěny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovod ňová opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
Předložit na zasedání ZMO dne 25.6.2003 ke schválení návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX 
- Protipovodňová opatření 
T: 15.7.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření v předloženém rozsahu 
včetně rozhodnutí o námitkách 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Změna č. XI - návrh zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh zadání změny č .XI ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové zprávy na 
nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh zadání změny č. XI ÚPnSÚ  Olomouc v rozsahu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Změna č. VII ÚPnSÚ Olomouc - dokon čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 25.6. 2003 návrh změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc, lokalita č. 2  
Slavonín - Za sokolovnou 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu č. VII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č.2 Slavonín - Za sokolovnou v rozsahu dle 
souhlasu MŽP  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Pořízení změny II RPn MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO návrh na pořízení změny č. II RPn MPR dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č. II RPn MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Multimediální park Olomouc - p ředběžná studie proveditelnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předběžnou studií proveditelnosti MMP v rozsahu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh lokalit pro variantní umístění MMP v k.ú. Olomouc 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
28 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s bezúplatným převodem dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
předložit problematiku Kasáren Neředín na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. souhlasí 
s postupem řešení dle bodu 9. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit RMO podrobnější postup řešení problematiky kasáren Neředín  
T: říjen 2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod  65 ve věci schválení  
výkupu pozemků parc. č. st. 1333/2 zast. pl. o výměře 480 m2 včetně objektu č. 64 a 39, 
parc. č. st. 1343 zast. pl. o výměře 343 m2 včetně objektu č. 41, parc. č. st. 1352/1 zast. pl.  
o výměře 14 m2 včetně objektu č. 55, parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2 včetně 
objektu č. 65, parc. č. st. 1331/2 zast. pl. o výměře 743 m2 včetně objektu č. 66, parc. č. st. 
1342 zast. pl. o výměře 1345 m2 včetně objektů č. 200 a 12, parc. č. st. 1334/2 zast. pl.o 
výměře 4506 m2 včetně objektu č. 38  a 80, parc.č. st. 1341 zast. pl. o výměře 1120 m2 
včetně objektu č. 46, parc. č. st. 1332/3 zast. pl. o výměře 349 m2 včetně objektu č. 47 a 84, 
parc. č. st. 1329/2 zast. pl o výměře 376 m2 včetně objektu č. 49, parc. č. st. 1328/2 zast. pl. 
o výměře 562 m2 včetně objektu č.  50, parc. č. st. 1327/2 zast. pl. o výměře 667 m2 včetně 
objektu č. 51 a 52, parc. č. st. 1326/2 zast. pl. o výměře 606 m2 včetně objektu č.53, parc. č. 
st. 1351/1 zast. pl. o výměře 282 m2 včetně objektu č. 54, parc. č. st. 1349/1 zast. pl o 
výměře 22 m2 včetně objektu č.202 , parc. č. st. 1346/4 zast. pl o výměře 993 m2 včetně 
objektu č. 101 a 419, parc. č. st. 1347/1 zast. pl. o výměře 3641 m2 včetně objektu č .82, 
parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1268 m2 včetně objektu č. 83, parc. č. st. 1348/1 zast. 
pl. o výměře 737 m2 včetně objektu č. 88, parc. č. st. 1350/1 zast. pl. o výměře 169 m2 
včetně objektu č. 99, parc. č. st. 1344 zast. pl.  o výměře 42 m2 včetně objektu č. 36, parc. č. 
st. 1360/2 zast. pl. o výměře 25 m2 včetně objektu č.93,  část pozemku parc. č. 615/19 ost. 
pl. o výměře 30176 m2, část parc. č. 615/28 ost. pl. o výměře 2679 m2 a parc. č. 615/30 ost. 
pl.  o výměře 838 m2 a dále objekty č. 94, 95, 96, 100, 37, skladu nacházejícího se na 
pozemku parc. č. 1361 a nedokončené stavby nacházející se na pozemku parc. č. 1362, 
kanalizace, rozvodu pitné vody, rozvodu užitkové vody, teplovodního kanálu, parovodu, 
kabelových rozvodů VN, hlavní komunikace, zpevněných ploch, přístřešku na pozemku parc. 
č. 1349/2, plechového a betonového oplocení, nádrže LTO a bezpečnostní vany LTO jako 
součásti objektu 202 a komínu kotelny navazujícího na objekt č. 54 na parc. č. 615/19 ost. 
pl., vše v k.ú. Neředín z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce, vše za kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc.č.  
st. 1324 zast.pl. o výměře 66 m2 včetně  objektu č.102, parc.č. st. 1325 zast.pl. o výměře 74 
m2 včetně objektu č. 103, objekt č. 53 na pozemku parc.č. 1326/1, objekt č. 51 a 52 na 
pozemku parc.č. 1327/1, objekt č. 50 na pozemku parc.č. 1328/1,objekt č. 49 na pozemku 
1329/1, objekt č. 65 na pozemku parc.č. 1330/1, objekt č. 66 na pozemku parc.č. 1331/1, 
objekt č. 47 a 84  na pozemku parc.č. 1332/1 a 1332/2, objekt č. 39 a 64 na pozemku parc.č. 
1333/1, objekt č. 38 a 80 na pozemku parc.č. 1334/1, objekt č. 37 na pozemku parc.č. 1335, 
parc.č. st. 1336 zast.pl. o výměře 51 m2 včetně objektu č. 59, parc.č. st. 1337/1 zast.pl. o 
výměře 273 m2 včetně objektu č. 60 a 61, parc.č. st. 1338 zast.pl. o výměře 187 m2 včetně  
objektu č. 58, parc.č. st. 1339 zast.pl. o výměře 326 m2 a parc.č. st.1340 zast.pl. o výměře 
403 m2 včetně objektu  č. 57,  parc.č. st. 1345/1zast.pl. o výměře 408 m2 včetně objektu č. 
92, objekty č. 101, 83 a 204 na pozemcích parc.č. 1346/2, 1346/3 a 1346/5, objekt č. 82 na 
pozemku parc.č. 1347/2, objekt č.88 na pozemku parc.č. 1348/2, objekt č. 202 na pozemku 
parc.č. 1349/3, objekt č. 99 na pozemku parc.č. 1350/2, objekt č. 55 na pozemku parc.č. 
1352/2, objekt č. 415 na pozemku parc.č. 1353, parc.č. st. 1359/2 zast.pl. o výměře 90 m2 
včetně  objektu č. X, objekt č. 93 na pozemku parc.č. 1360/1, parc.č. st. 1363 zast.pl. o 
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výměře 92 m2 včetně budovy č. XI, parc.č. st. 1364 zast.pl. o výměře 142 m2 včetně  objektu 
č. 91, objekt č. 100 na pozemku parc.č. 1354/1 a 1354/2, objekt č. 94 na pozemcích parc.č. 
1355/1 a 1355/2, objekt č. 95 na pozemcích parc.č. 1356/1, 1356/2, 1357/1 a 1357/2, objekt 
č. 96 na pozemcích parc.č. 1358/1 a 1358/2, 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. 324/178 ost.pl. o výměře 211 m2, parc.č. 324/181 
ost.pl. o výměře 173 m2, parc.č. 324/182 ost.pl. o výměře 141 m2, parc.č. 615/31 ost.pl. o 
výměře 13 m2,  parc. č. st. 1333/2 zast. pl. o výměře 480 m2 včetně objektu č. 64 a 39, parc. 
č. st. 1343 zast. pl. o výměře 343 m2 včetně objektu č. 41, parc. č. st. 1352/1 zast. pl.  o 
výměře 14 m2 včetně objektu č. 55, parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2 včetně 
objektu č. 65, parc. č. st. 1331/2 zast. pl. o výměře 743 m2 včetně objektu č. 66, parc. č. st. 
1342 zast. pl. o výměře 1345 m2 včetně objektů č. 200 a 12, parc. č. st. 1334/2 zast. pl.o 
výměře 4506 m2 včetně objektu č. 38  a 80, parc.č. st. 1341 zast. pl. o výměře 1120 m2 
včetně objektu č. 46, parc. č. st. 1332/3 zast. pl. o výměře 349 m2 včetně objektu č. 47 a 84, 
parc. č. st. 1329/2 zast. pl o výměře 376 m2 včetně objektu č. 49, parc. č. st. 1328/2 zast. pl. 
o výměře 562 m2 včetně objektu č.  50, parc. č. st. 1327/2 zast. pl. o výměře 667 m2 včetně 
objektu č. 51 a 52, parc. č. st. 1326/2 zast. pl. o výměře 606 m2 včetně objektu č.53, parc. č. 
st. 1351/1 zast. pl. o výměře 282 m2 včetně objektu č. 54, parc. č. st. 1349/1 zast. pl o 
výměře 22 m2 včetně objektu č.202 , parc. č. st. 1346/4 zast. pl o výměře 993 m2 včetně 
objektu č. 101 a 419, parc. č. st. 1347/1 zast. pl. o výměře 3641 m2 včetně objektu č .82, 
parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1268 m2 včetně objektu č. 83, parc. č. st. 1348/1 zast. 
pl. o výměře 737 m2 včetně objektu č. 88, parc. č. st. 1350/1 zast. pl. o výměře 169 m2 
včetně objektu č. 99, parc. č. st. 1344 zast. pl.  o výměře 42 m2 včetně objektu č. 36, parc. č. 
st. 1360/2 zast. pl. o výměře 25 m2 včetně objektu č.93,  část pozemku parc. č. 615/19 ost. 
pl. o výměře 30176 m2, část parc. č. 615/28 ost. pl. o výměře 2679 m2 a parc. č. 615/30 ost. 
pl.  o výměře 838 m2 a dále objekty č. 94, 95, 96, 100, 37, skladu nacházejícího se na 
pozemku parc. č. 1361 a nedokončené stavby nacházející se na pozemku parc. č. 1362, 
kanalizace, rozvodu pitné vody, rozvodu užitkové vody, teplovodního kanálu, parovodu, 
kabelových rozvodů VN, hlavní komunikace, zpevněných ploch, přístřešku na pozemku parc. 
č. 1349/2, plechového a betonového oplocení, nádrže LTO a bezpečnostní vany LTO jako 
součásti objektu 202 a komínu kotelny navazujícího na objekt č. 54 na parc. č. 615/19 ost. 
pl., vše v k.ú. Neředín z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce, a to ve veřejném zájmu a za účelem řešení projektů v oblasti sociální 
podpory podnikání s cílem snížení nezaměstnanosti v regionu. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Soutěž Podnikatel roku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doporučení dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
zajistit vyhlášení výsledků soutěže dle důvodové zprávy 
T: 24.6.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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30 Alokace dotace - Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s novým návrhem na rozdělení státní dotace a příspěvku města z Programu regenerace 
MPR a MPZ dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na rozdělení státní dotace a příspěvku města z Programu regenerace MPR a 
MPZ na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 IDOS - Dodatky ke smlouvám s dopravci a obcemi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvám s obcemi dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 24.6.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi 
T: 24.6.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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7. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Rozšíření IDOSu za sou časných tarifních a p řepravních 

podmínek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozšíření IDOSu za současných tarifních a přepravních podmínek dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy, a to   k 1.8.2003 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zajistit rozšíření IDOSu v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 19.8.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restuarace AVION v ulici 
Politických věžňů č. 2, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Lubomíra Kadlece, 
Neředínská 43, 779 00  Olomouc, na dobu od 13.6. do 30.9. 2003, provozní doba denně do 
22.00 hod. 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ CLUB CZ v 
křižovatce ulic Sokolská x Zámečnická, Olomouc, v rozsahu 23 m2 pro žadatele f. Jazz Club 
CZ, spol. s r.o., Dalimilova 18, 783 35 Olomouc, na dobu od 13.6. do 30.9. 2003 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIVADELNÍ KAVÁRNA na 
Horním náměstí č. 22, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele p. Petra Včelaříka, Divišova 
13, 772 00  Olomouc, na dobu od 15.6. do 15.9. 2003 
 



 35

 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA M v ulici 
Riegrova 22-24, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Martina Matěje, Riegrova 22, 
772 00  Olomouc, na dobu od 1.9. do 31.10.2003 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST v 
ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele p. Jindřicha Kolovratníka, 
Buzulucká č. 8, 783 01  Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2003 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace POTREFENÁ 
HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele p. Miloše Dostála, Javoříčská 
4, 772 00  Olomouc, na dobu od 15. 5. do 15. 9. 2003, provozní doba denně do 22.00 hod 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TASTE OF INDIA v ulici 
Mlýnská č. 4, Olomouc, v rozsahu 13 m2 pro žadatelku p. Renátu Joshi, Sokolská 9, 779 00 
Olomouc na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2003. 
 
5. ukládá 
provést kontrolu realizace povolených předzahrádek pro rok 2003 a výsledek předložit RMO 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Program prevence kriminality pro rok 2003 - výsled ky 

dotačního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního 
programu „Naše město“ pro rok 2003 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
s realizátory dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality 
„Naše město“ pro rok 2003 
T: 15.7.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
v případě finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu postupovat dle „Zásad 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Strategie 
prevence kriminality na místní úrovni v roce 2003“ 
T: září 2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Střednědobý výhled financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
a)  schválit přijetí úvěru do celkové výše 200 mil. Kč na financování investičních výdajů 
města v letech 2003 a 2004 
b) schválit investiční akce hrazené z úvěru v roce 2003 a 2004 dle přílohy 
c) zmocnit RMO k čerpání investičního úvěru do celkové maximální výše 150 mil Kč. za 
předpokladu, že u nově zařazených akcí nebude překročena částka 5 mil Kč. na jednu akci 
 
3. ukládá 
RmO informovat ZmO o výsledku veřejné obchodní soutěže na poskytovatele investičního 
úvěru 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
37 Hynaisova -  projekt interiéru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit výběrové řízení na zpracovatele projektu interiéru objektu Hynaisova 10 
T: 15.7.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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38 Zajišt ění čistoty ve m ěstě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat s ředitelem TSMO a. s. návrhy na zlepšení současného stavu dle upravené 
důvodové  zprávy 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
provádět průběžné kontroly stavu údržby zeleně, čistoty  ve městě a předložit RMO návrh 
nové koncepce pro rok 2004 
T: říjen 2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
39 Vodní tok Nemilanka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat RMO o průběhu provedení uložených nápravných opatření  
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
40 Příspěvky v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši  příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v 
souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce, 
schválenými RMO dne 25.1.2000 
T: 24.6.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
41 Víceúčelové centrum Tererovo nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím plochy 1. NP pro víceúčelovou tělocvičnu  
 
3. ukládá 
 zpracovat dokumentaci pro stavební povolení 
T: září 2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit žádost o státní dotaci po zpracování dokumentace pro stavební povolení 
T: listopad 2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
42 Kotelny OLTERM & TD Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat návrh obsahu pasportů kotelen a výměníkových stanic 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
předložit k projednání problematiku kotelen a výměníkových stanic představenstvu 
OLTERMU & TD Olomouc, a.s. 
T: 15.7.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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43 Převod nemovitostí - Olomoucký kraj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. zveřejnění převodu objektu č. p. 745 s pozemkem parc. č. st. 1060 zast. pl.  výměře 1142 
m2 a objektu č. p. 713 s pozemkem parc. č. st. 967 zast. pl. o výměře 367 m2 a pozemku 
parc. č. 75/75 zahrada o výměře 270 m2, vše v k. ú. Olomouc - město (Obchodní akademie 
Olomouc - tř.  Spojenců 11 a Vančurova 4) předem určenému zájemci Olomouckému kraji. 
 
2. zveřejnění převodu objektu č. p. 467 s pozemky parc. č. st. 644 zast. pl. o výměře 583 m2 
a parc. č. 451/37 ost. pl. o výměře 3019 m2, vše v k. ú. Povel (Dům dětí a mládeže v 
Olomouci - Jánského 1) předem určenému zájemci Olomouckému kraji. 
 
3.  zveřejnění převodu objektu č. p. 78 s pozemkem parc. č. st. 91/1 zast. pl o výměře 1236 
m2 a pozemků parc. č. 120/2 ost. pl. o výměře 3225 m2, parc. č. 120/9 zahrada o výměře 
129 m2, parc.č. 120/43 ost. pl o výměře 744 m2, parc. č. 120/44 ost. pl. o výměře 303 m2, 
parc. č. 120/45 zahrada o výměře 373 m2 a parc. č. 120/55 zahrada o výměře 181 m2, vše v 
k. ú. Bělidla (Zvláštní škola - Táboritů 25) předem určenému zájemci Olomouckému kraji. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Organiza ční záležitosti - uzav ření veřejnoprávních smluv  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávních smluv s obcemi uvedenými v důvodové zprávě, podle § 63, 
odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zák. č.313/2002 Sb., pro výkon přenesené 
působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
45 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 
2003.  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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46 Právní posouzení požadavku člena ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat ZMO o výsledku právního  posouzení  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
47 Podněty ze ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
48 Zpráva ze služební cesty - Wroclav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
49 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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50 Rezerva - sportovní granty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku pro Střelecký sportovní klub Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
51 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže -  

rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky z rezervy v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 24.6.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
52 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené  důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
53 Příspěvky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
54 Příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlovy  o poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
55 Jednání s Českou spo řitelnou, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
podepsat dodatek smlouvy dle důvodové zprávy a dle dopisu ředitele odboru financování 
státní a komunální sféry ČS ze dne 24.4.2003 
T: 24.6.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
56 Kontrola správnosti poskytování cestovních náhrad v 

Moravském divadle Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh organizační směrnice na zabezpečení dopravy zaměstnanců MDO na 
služební cesty 
T: 15.7.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
57 Kontrola správnosti poskytování cestovních náhrad v 

Moravské filharmonii Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh organizační směrnice na zabezpečení dopravy zaměstnanců MFO na 
služební cesty 
T: 15.7.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
58 Škodní a likvida ční komise - prominutí pohledávek a likvidace 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis sešívacího sorteru v pořizovací ceně 88.450,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
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3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 15.000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
odpis propagačního materiálu ve výši 104.613,32 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 13.473,40 Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.620,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 7.000,90 Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
9. schvaluje 
odpis oděvů městské policie v celkové hodnotě 279.232,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
10. schvaluje 
odpis movitého majetku ve výši 83.639,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 
 
11. schvaluje 
odpis radiostanic v celkové hodnotě 629.332,75 Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
12. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 52.338,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
13. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně 11.995,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
14. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně 10.490,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 14 
 
15. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně 14.995,-Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 
15 
 
16. schvaluje 
likvidaci movitého majetku společnosti Olterm & TD Olomouc a.s. ve výši 7.246.131,-Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 16 
 
17. schvaluje 
odpis osobního automobilu Škoda 105 v pořizovací ceně 53.000,-Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 17 
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18. schvaluje 
likvidaci movitého majetku společnosti Středomoravská vodárenská, a.s. ve výši 366.268,-Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 517.864,-Kč - Technická vybavenost 
rodinných domků dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 93.450,-Kč - Lesní hřbitov dle důvodové 
zprávy bod č. 21 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 27.900,-Kč - Vitriny KMČ dle důvodové 
zprávy bod č. 22 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 91.969,50 Kč - Rekonstrukce komunikace 
Wanklova dle důvodové zprávy bod č. 23 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 139.312,-Kč - Křižovatka Lazecká,Dlouhá 
dle důvodové zprávy bod č. 24 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 57.162,-Kč - Rekonstrukce komunikace 
Čechova dle důvodové zprávy bod č. 25 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 69.163,50 Kč - Třída Svobody cyklistická 
stezka dle důvodové zprávy bod č. 26 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 213.675,-Kč - Obratiště Na Pažitě dle 
důvodové zprávy bod č. 27 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 61.425,-Kč Založení alejí dle důvodové 
zprávy bod č. 28 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 208.188,80 Kč - Kino Jiskra dle důvodové 
zprávy bod č. 29 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 65.000,- Kč - Veřejné WC Tř.Svobody dle 
důvodové zprávy bod č. 30 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 29.000,-Kč - Kancelář pro správu tržiště dle 
důvodové zprávy bod č. 31 
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31. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 176.116,50 - SSZ křižovatka na Střelnici-
Dobrovského dle důvodové zprávy bod č. 32 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 63.375,90 Kč - Sv.Trojice-oplocení sloupu 
dle důvodové zprávy bod č. 33 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 1.344.330,50 Kč - Rekonstrukce historického 
jádra dle důvodové zprávy bod č. 34 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 92.147,-Kč - Úzké díly humanizace, zeleň 
dle důvodové zprávy bod č. 35 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 197.619,70 Kč - Úzké díly humanizace - 
komunikace dle důvodové zprávy bod č. 36 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 50.400,-Kč - Využití požárních nádrží na 
dětská hřiště dle důvodové zprávy bod č. 37 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 36.750,-Kč - Rekonstrukce dětských hřišť 
Čechovy sady a Radova dle důvodové zprávy bod č. 38 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 21.567,-Kč - Parkoviště ulice Studentská dle 
důvodové zprávy bod č. 39 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 63.000,-Kč - Křižovatka na Střelnici-
Dobrovského dle důvodové zprávy bod č. 40 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 154.409,-Kč - Křižovatka Bristol dle 
důvodové zprávy bod č.41 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 159.180,-Kč Křižovatka Hraniční-
Čajkovského dle důvodové zprávy bod č. 42 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit odpis projektu ve výši 32.760,-Kč - Poliklinika dle důvodové zprávy 
bod č. 43 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 



 47

 
59 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. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
60 Povolení vjezdu do p ěší zóny a p řidělení bezplatné parkovací 

karty  
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 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
- Celní ředitelství Olomouc - 1 SPZ + 2 přenosné, žádost 199 
 
4. schvaluje 
přidělení bezplatných dlouhodobých parkovacích karet pro rok 2003 žadateli dle důvodové 
zprávy, odst. II. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
61 Návrh na poskytnutí finan čních p říspěvků z rozpo čtu 

Statutárního m ěsta Olomouce zdravotnickým subjekt ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančních prostředků dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v 
souladu s Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce, 
schválenými RMO dne 25.1.2000 
T: 19.8.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
62 Žádost MENANDROSu, sdružení léka řů, fyzických osob a 

Fakultní nemocnice Olomouc, transfuzního odd ělení o zm ěnu 
účelu využití poskytnutého finan čního p říspěvku z rozpo čtu 
města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti MENANDROS, sdružení lékařů, fyzických osob o změně účelu využití poskytnutého 
finančního příspěvku z rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. vyhovuje 
žádosti Fakultní nemocnice Olomouc, Transfuzního oddělení, o změně účelu využití 
poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
63 Návrh programu 6. ZMO konaného dne 25.6.2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit  návrh programu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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64 Knihovna - úprava interiéru místnosti odd ělení hudby a um ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou interiéru místnosti oddělení hudby a umění za prostředky Knihovny města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
65 Radnice - výtah - realizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zasláním výzvy na výběr zhotovitele dle upravené důvodové zprávy 
T: 15.7.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
66 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu SK Sigma Olomouc a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ 
 
2. dopl ňuje 
své rozhodnutí ze dne 13.5.2003 tak, že po doplnění provedeném dnešního dne zní 
rozhodnutí v úplném znění takto: 
Deleguje 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, k rozhodnutí o odměňování orgánů společnosti, k rozhodnutí o změně stanov 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 ZMO na jeho 18.zasedání 
konaném dne 27.9.2001. 
 
T: 15.7.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
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67 Bytová družstva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Ing.Jaromíra Czmera jako zástupce Statutárního města Olomouce ke všem úkonům na 
jednání členské schůze Bytového družstva Olomouc, Jižní dne 26.6.2003, a to zejména za 
účelem změny stanov družstva rozšířením počtu členů představenstva o 2 osoby a 
jmenování nových členů představenstva RNDr.Josefa Kaštila, r.č. 600228/1450, Olomouc, 
Stiborova 2 a Věru Rychlou, r.č. 465928/401, Štěpánov, Nádražní 278 
 
3. pověřuje 
Ing. Jaromíra Czmera jako zástupce SMO ke všem úkonům na jednání členské schůze 
Bytového družstva Olomouc, Jiráskova dne 26.6.2003, a to zejména za účelem změny 
stanov družstva rozšířením počtu členů představenstva o 2 osoby a jmenování nových členů 
představenstva Ing. Jiřího Tomandla, r.č. 590515/1846, Olomouc, Západní 32 a  RNDr. 
Josefa Kaštila, r.č. 600228/1450, Olomouc, Stiborova 2. 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
68 Zápisy z komisí RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem předkládání zápisů odborných komisí RMO dle varianty 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


