USNESENÍ
z 19. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19.8.2003
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Plnění akčního plánu Programového prohlášení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o plnění úkolů dle důvodové zprávy
2. ukládá
zpracovat informaci o plnění úkolů za 3. čtvrtletí r. 2003
T: 14.10.2003
O: Rada města Olomouce
3. ukládá
zajistit plnění úkolu dle důvodové zprávy
T: průběžně
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 19.8.2003
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

3

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 150 m2
v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Vlastimilu Lehnertovi bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 12/26 ostatní plocha o výměře 40
m2 v k. ú. Lazce předem určenému zájemci paní Mgr. Renátě Pfaffové dle důvodové zprávy
bod I. 2)

3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1712 zastavěná plocha o výměře
18 m2 v k. ú. Olomouc-město předem určeným zájemcům manželům Mgr. Milanu a Pavle
Svobodovým dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 250 m2
v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci paní Michaeli Zemanové bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 161/1 orná půda o výměře 500 m2
v k. ú. Černovír předem určeným zájemcům manželům Davidu a Ladislavě Livingstonovi bez
možnosti umístění účelových staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha o výměře 104
m2 v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Josefu Snášelovi dle důvodové zprávy
bod I. 6)
7. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 203/1 orná půda o výměře 154 m2 v
k. ú. Týneček předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Věře Černým dle
důvodové zprávy bod I. 7)
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 399 zastavěná plocha o výměře 17 m2 a
parc. č. 1106/74 zahrada o výměře 874 m2, vše v k. ú. Černovír předem určenému zájemci
panu Georgi Nikolovi dle důvodové zprávy bod I. 8)
9. zveřejnění úplatného pronájmu Peškova č. 1 - parkovací stání - v domě DPS předem
určenému zájemci panu Karlu Červinkovi dle důvodové zprávy bod I. 9)
10. zveřejnění úplatného pronájmu NP č. 7 - 22,26 m2 - podchod přednádraží předem
určenému zájemci společnosti TRULY GROUP s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 10)
11. zveřejnění úplatného pronájmu NP -MŠ Jílová 43 o výměře 53,432 m2 předem
určenému zájemci panu Janu Boháčkovi dle důvodové zprávy bod I. 11)
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Nová
Ulice - předem určenému zájemci paní Ludmile Weissové dle důvodové zprávy bod I. 12)
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/13 o výměře 99 m2 v k.ú.
Lazce - předem určenému zájemci panu Lubošovi Zachrdlovi dle důvodové zprávy bod I.
13)
14. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Horní náměstí 10 v 1.NP a 2. NP, lékárna o výměře
126,60 m2, sklad a archiv o výměře 36 m2 a NP - Ostružnická 4 v 1. NP a 2.NP, lékárna o
výměře 103,60 m2 předem určenému zájemci společnosti Krajinská s. r. o. dle důvodové
zprávy bod I. 14)
15. úplatný pronájem 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 panu Ing. Zdeňku Maruškovi dle
důvodové zprávy bod II. A) 1)
16. úplatný pronájem 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 paní RNDr. Haně Řihákové dle
důvodové zprávy bod II. A) 2)
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17. úplatný pronájem 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 panu Lubomíru Krejčovskému dle
důvodové zprávy bod II. A) 3)
18. úplatný pronájem 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 panu PhDr. Dušanu Žváčkovi dle
důvodové zprávy bod II. A) 4)
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 306 m2 v k. ú.
Slavonín panu Ing. Jiřímu Hodináři bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod
II. A) 5)
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 55/2 zastavěná plocha-zbořeniště o výměře 76 m2 v
k. ú. Řepčín paní Zdence Šanovcové dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 180 m2 v k. ú.
Řepčín paní Boženě Brosingerové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod
II. A) 7)
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 174/5 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Chválkovice paní Mileně Vychodilové dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/1 orná půda o výměře 50 m2 v k. ú. Hejčín
panu Aleši Guňkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
24. úplatný pronájem 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 manželům Kamilu a
Marii Maholiakovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú.
Slavonín paní Ing. Heleně Kilianové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod
II. A) 11)
26. úplatný pronájem 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 paní Ivaně
Lutovské dle důvodové zprávy bod II. A) 12)
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú.
Lazce manželům Naděždě a Petru Malušovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové
zprávy bod II. A) 13)
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Lazce
panu Miroslavu Dvořákovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 14)
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Povel
panu Zdeňku Vitáskovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 15)
30. úplatný pronájem 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 paní Hedvice Langerové dle
důvodové zprávy bod II. A) 16)
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín
paní Barboře Matulové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 17)

3

32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Neředín
paní Haně Kloboučníkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 18)
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 256/1 louka o výměře 897 m2 v k. ú. Hejčín
manželům Miloslavu a Anně Grmelovým dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 90 m2 v k. ú. Neředín
panu Radovanu Kubisovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 20)
35. úplatný pronájem 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 panu Ing. Josefu
Vyvlečkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)
36. úplatný pronájem 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
společnosti TABÁK PROFIT s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 22)
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Nová Ulice paní Ireně Kabelíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 23)
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú.
Olomouc-město panu Leopoldu Podmolíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 24)
39. úplatný pronájem 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 společnosti
Maloobchodní prodej tisku, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 25)
40. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 5 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k .ú. Droždín,
parc. č. 432/29 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 443/1 ostatní plocha o výměře 4 m2,
vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č.
1929/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Holice, parc. č. 32/3 ostatní plocha o výměře 4
m2 v k. ú. Chválkovice, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc.
č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č.
213 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č.
105/18 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město společnosti INZERTNÍ
AGENTURA PROFIT, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 27)
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 85/32 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú.
Olomouc-město společnosti RIMEX Olomouc spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 28)
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha o výměře 2m2 v k. ú. Nová
Ulice Českému rybářskému svazu MO dle důvodové zprávy bod II. A) 29)
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Nová Ulice panu
Ing. Petru Machalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 30)
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 46 m2 a 38 m2 v k.ú. Nová
Ulice panu Ing. Petru Machalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 31)
45. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1291/2 ost. pl. o výměře 1 101 m2 v k. ú. Slavonín
paní Marii Čubrdové dle důvodové zprávy bod II. A) 32)
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46. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č.
1115 ost. pl. o výměře 11775 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch vlastníka pozemku parc. č.
913/14 a parc. č. 913/100, vše orná půda v k. ú. Nová Ulice - společnosti Carrefour Česká
republika s.r.o. a vlastníka pozemku parc. č. 913/99 orná půda v k.ú Nová Ulice - společnosti
Euro Mall Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 33)
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí a přípojek
na pozemcích parc. č. 115/45 orná půda o výměře 1 972 m2 a parc. č. 636/1 ost. pl. o
výměře 1 497 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch
Bytového družstva Kaskády
Bacherova dle důvodové zprávy bod II. A) 34)
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení inženýrských sítí na
pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 17 753 m2 a parc. č. 79/4 ost. pl. o výměře 151
m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch Bytového družstva Kaskády Okružní dle důvodové
zprávy bod II. A) 35)
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vedení NN a VN a vstupu na
pozemky parc. č. 866 o výměře 5 013 m2, parc. č. 653/1 o výměře 2 449 m2, parc. č. 609/5
o výměře 4 920 m2, parc. č. 1029/1 o výměře 89 m2, parc. č. 1029/3 o výměře 47 m2, parc.
č. 607/2 o výměře 5 100 m2, parc. č. 565/4 o výměře 1 050 m2, parc. č. 624/1 o výměře
12 943 m2, parc. č. 624/2 o výměře 1 457 m2, parc. č. 624/17 o výměře 2 639 m2, parc. č.
624/25 o výměře 15 534 m2, parc. č. 624/26 o výměře 7 027 m2, parc. č. 840/1 o výměře
732 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch společnosti Severomoravská energetika,
a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle
důvodové zprávy bod II. A) 36)
50. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 767/2 zast. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Olomoucměsto MUDr. Zoře Vysloužilové dle důvodové zprávy bod II. A) 37)
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemku parc. č. 1102/1 ost. pl o výměře 15 593 m2 v k.ú. Nemilany ve prospěch
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 38)
52. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 311/1 ost. pl. o výměře 1250 m2 v
k. ú. Povel se Sdružením hokejbalových družstev v oblasti Olomouc za podmínek odboru
školství dle důvodové zprávy bod II. A) 39)
53. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodu a plynovodu
na pozemcích parc. č. 312/4 ost. pl. o výměře 22 706 m2, parc. č. 317 ost. pl. o výměře 1880
m2 a parc. č. 318 ost. pl. o výměře 741 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 40)
54. úplatný pronájem pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany
společnosti Auto Kubíček s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 41)
55. uzavření budoucí smlouvy nájemní na pozemky část parc. č. 1782 zahrada o výměře 335
m2, část parc. č. 1781 ost. pl. o výměře 461 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, část parc. č.
859/6 ost. pl. o výměře 71 m2, část parc. č. 1783 orná půda o výměře 1 031 m2, část parc. č.
1921 ost. pl. o výměře 3 368 m2, část parc. č. 636 ost. pl. o výměře 82 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, část parc. č. 1188 ost. pl. o výměře 553 m2, část parc. č. 1189 lesní pozemek o
výměře 40 m2, vše v k. ú. Grygov, část parc. č. 1646 ost. pl. o výměře 115 m2, část parc. č.
1937 ost. pl. o výměře 13 m2, část parc. č. 1966 ost. pl. o výměře 83 m2 a část parc. č.
1923/1 ost. pl. o výměře 105 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce se Správou železniční
dopravní cesty s. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 42)
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56. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes část pozemku
parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 193 m2 v k. ú. Olomouc - město ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 43)
57. úplatný pronájem místnosti I.P.Pavlova 62, o velikosti 2,55 m2 předem určenému
zájemci Českému Telecomu, a.s. při nájemném 5.000,- Kč/rok za podmínky uhrazení
nájemného 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
58. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 28,47 m2 Hnutí Duha Olomouc dle důvodové
zprávy bod II. B) 2)
59. úplatný pronájem části střechy o ploše 1 m2 a části půdy o výměře 9 m2 ZŠ Řezníčkova společnosti Český Mobil a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 3)
60. úplatný pronájem NP - MŠ Dělnická 17 - 152,52 m2 občanskému
Čtyřlístek dle důvodové zprávy bod II. B) 4)

sdružení Studio

61. úplatný pronájem NP - MŠ Blahoslavova č. o. 2, č. p. 1101 na pozemku parc. č. 1388 v
k. ú. Olomouc - město Občanskému sdružení Sluníčko dětem za podmínek odboru školství
dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
62. úplatný pronájem NP - tř. Svornosti č. 1a - 63,44 m2 (I.NP) Straně pro otevřenou
společnost dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
63. úplatný pronájem části společných prostor domu Handkeho 1 za účelem rozvodu
internetu společnosti ERKOR, s.r.o., s dobou nájmu neurčitou a se sazbou nájemného 500,Kč ročně dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
64. úplatný pronájem 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 panu
Ing. Jiřímu Švarcovi dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
65. úplatný pronájem NP - Náves Svobody č. 37 - 82,16 m2 paní Věře Poláchové dle
důvodové zprávy bod II. B) 10)
66. úplatný pronájem - NP - Balbínova ulice - garážové stání č. 15 paní Mgr. Erice Polzerové
dle důvodové zprávy bod II. B) 11)
67. úplatný pronájem části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně panu JUDr.
Bohuslavu Cahovi, panu Miloslavu Látalovi a Zdeňku Pazderovi, společnosti
TECHNOTRADE spol. s r. o., panu Pavlu Jiříčkovi, panu Pavlu Kučerovi, panu Ing. Petrovi
Kochtovi, panu Miroslavu Barnetovi, společnosti PRE INVEST spol. s r.o. a společnosti
HELIWORK CZ, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 13)
68. výpůjčku pozemků parc. č. 1163/13 o výměře 8 246 m2, parc. č. 1163/14 o výměře 606
m2 a parc. č. 1163/19 o výměře 1 083 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice Sportovnímu
klubu Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 1)
69. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemcích
parc. č. 913/65 ost. pl. o výměře 79 m2, parc. č. 1115 ost. pl o výměře 11775 m2 a parc. č.
913/67 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti Dalkia
Morava a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 8)
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70. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 459/7 ost. pl. o výměře 309 m2,
parc.č. 459/10 ost. pl. o výměře 319 m2, parc.č. 459/8 ost. pl. o výměře 657, parc.č. 459/9
ost. pl. o výměře 824 m2, parc.č. 459/13 ost. pl. o výměře 288 m2, parc.č. 459/12 ost. pl. o
výměře 350 m2, parc.č. 460/7 ost. pl. o výměře 12 199 m2, parc.č. 459/2 ost. pl. o výměře
678 m2, parc.č. 459/6 ost. pl. o výměře 265 m2, parc.č. 459/1 ost. pl. o výměře 802 m2,
parc.č. 350/19 ost. pl. o výměře 9 688 m2, parc.č. 350/17 ost. pl. o výměře 1 500 m2, parc.č.
350/26 ost. pl. o výměře 2 009 m2, parc.č. 350/24 ost. pl. o výměře 4 234 m2, parc.č. 350/20
ost. pl. o výměře 2 094 m2, parc.č. 459/5 ost. pl. o výměře 847 m2, parc.č. 350/6 ost. pl. o
výměře 3 685 m2, parc.č. 350/9 ost. pl. o výměře 2 966 m2, parc.č. 350/10 ost. pl. o výměře
8 935 m2, parc.č. 350/11 ost. pl. o výměře 4 680 m2, parc.č. 350/15 ost. pl. o výměře 1 860
m2, parc.č. 350/16 ost. pl. o výměře 956 m2, parc.č. 350/37 ost. pl. o výměře 398 m2,
parc.č. 350/23 ost. pl. o výměře 1 252 m2, parc. č. 373/7 ost. pl. o výměře 118 m2 a parc.č.
350/27 ost. pl. o výměře 593 m2, parc. č. 350/14 ost. pl. o výměře 1773 m2, vše v k.ú. Povel
obsahující právo uložení telekomunikační sítě ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM,
a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle
důvodové zprávy bod IV. 9)
71. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614042/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 11)
72. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614043/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 12)
73. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614044/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 13)
74. uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace mezi statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU
VODÁRENSKOU,a.s., dle důvodové zprávy bod IV. 14)
75. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem objektu č. 34 na letišti v
Neředíně obecně dle důvodové zprávy bod IV. 17)
2. nevyhovuje žádosti
1. pana Mgr. Romana Roška o úplatný pronájem Peškova č. 1 – parkovací stání - v domě
DPS dle důvodové zprávy bod I. 9)
2. sdružení Podané ruce a Nízkoprahové agentury Walhalla o úplatný pronájem NP - MŠ
Blahoslavova č. o. 2, č. p. 1101 na pozemku parc. č. 1388 v k. ú. Olomouc - město dle
důvodové zprávy bod II. B) 5)
3. paní Dagmar Matuškové o souhlas se stavebními úpravami spočívajícími v montáži
ústředního topení v hodnotě 49 650,- Kč a nevyhovět žádosti paní Dagmar Matuškové o
odpočet vložených nákladů z vlastního účetnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
4. manželů Věry a Iva Coufalíkových o úplatný pronájem NP – Náves Svobody č. 37 - 82,16
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
5. společnosti LG Philips Displays Czech republic s. r. o. o úplatný pronájem NP - skladu v
objektu Rooseveltova č. 101 dle důvodové zprávy bod II. B) 15)
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6. manželů Jana a Pavly Lukešových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 723/13
zahrada o výměře 244 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)
7. pana Jana Procházky a pana Daniela Valáška o úplatný pronájem objektu č. 2 na letišti v
Neředíně včetně pozemku parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod
III. 7)
8. 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. 16)
9. společnosti R. E. T. s. r. o. o revokaci usnesení RMO ze dne 13. 5. 2003 čísl. spis.
seznamu 2 bod III. 2 ve věci schválení úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 938/1 ost.
pl. o výměře 6,5 m2 v k.ú. Hodolany manželům Rostislavu a Heleně Smutným dle důvodové
zprávy bod IV. 18)
3. souhlasí
1. se snížením nájemného v NP - Balbínova ulice – garážová stání z 500,- Kč/m2/rok na
300,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 11)
2. s podnájmem v části NP - Pavelčákova č. 21 – kanceláře- 50 m2 pro paní MUDr. Evu
Dokonalovou dle důvodové zprávy bod II. B) 12)
3. s prodloužením doby nájmu u úplatného pronájmu NP - Rooseveltova č. 101 - 236,93 m2
společnosti LG Philips Displays Czech republic s. r. o. do 31. 7. 2005 za podmínek odboru
školství dle důvodové zprávy II. B) 15)
4. s podnájmem částí objektu č. 30 - letiště Neředín o ploše 71 m2 a 32 m2 pro pana
Richarda Zavadila dle důvodové zprávy bod II. B) 16)
5. s podnájmem části nebytových prostor Fischerova 4, o velikosti 16 m2 pro paní Vieru
Šramkovou za podmínek stanovených v dohodě o společném užívání nebytových prostor ze
dne 13.7.2003 dle důvodové zprávy bod II. B) 19)
6. s podnájmem části nebytových prostor Praskova 11, o velikosti 14 m2 pro paní Moniku
Coufalovou za podmínek stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 1.8.2003 dle důvodové
zprávy bod II. B) 20)
7. s ukončením nájemního vztahu na objekt č. 34 na letišti v Neředíně s panem MVDr.
Václavem Lakomým k 31. 8. 2003 dle důvodové zprávy bod IV. 17)
4. nesouhlasí
1. s podnájmem v nebytovém prostoru Tererovo nám. 5 pro pana Vladislava Roje dle
důvodové zprávy bod II. B) 18)
2. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 293 orná půda o
výměře 789 m2 v k.ú. Slavonín manželům Petru a Janě Slavíčkovým z doby určité do doby
odprodeje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod III. 4)
5. bere na vědomí
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi panem Kamilem Buchtou a panem Stanislavem
Holinkou dle důvodové zprávy bod II. B) 14)
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6. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 18. 3. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II A) 5) ve věci
předmětu nájmu u úplatného 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 panu Ing. Radoslavu Chytrému ARES a schvaluje rozsah předmětu nájmu o velikosti 12 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 1)
2. usnesení RMO ze dne 24. 6. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod II. B) 13. ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů 6 kV na pozemcích
parc. č. 1788/1 orná půda o výměře 187 327 m2, parc. č. 1787 vodní plocha o výměře
24 511 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce a parc. č. 583/11 orná půda o výměře 7 556 m2 v
k. ú. Hodolany ve prospěch společnosti České dráhy, a. s. a schvaluje úplatné zřízení
věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů 6 kV na pozemcích parc. č. 1788/1
orná půda o výměře 187 327 m2, parc. č. 1787 vodní plocha o výměře 24 511 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce a parc. č. 583/11 orná půda o výměře 7 556 m2 v k. ú. Hodolany ve
prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvod. zprávy bod IV. 5)
3. usnesení RMO ze dne 24. 6. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod III. 11 ve věci doporučení
ZMO nevyhovět žádosti pana Ing. Karla Manka o odprodej pozemku parc. č. 1501 zahrada o
výměře 473 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 7)
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Nová Ulice
Zdravotnímu centru SALUS, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod III. 2)
2. odprodej části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 860 m2 v k.ú. Slavonín
manželům Petru a Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod III. 4)
3. odprodej části pozemku parc. č. 149/1 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. Pavlovičky
společnosti Severomoravská energetika, a. s.za kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2 dle
důvodové zprávy bod III. 5)
4. účast pověřeného pracovníka Ing. Bohumila Ostrého na veřejném výběrovém řízení dle
důvodové zprávy bod III. 8)
5. úplatný převod stavby s pozemkem p. č. 3/2 zastavěná plocha o výměře 73 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního
města Olomouc za kupní cenu do výše 15 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)
6. směnu pozemků p. č. 1833 orná půda o výměře 120 043 m2 a p.č.1835 orná půda o
výměře 69 509 m2, vše v k.ú.Holice u Olomouce ve vlastnictví Statutárního města Olomouce
za pozemek p.č.1973 o výměře 3 332 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace v k. ú. Holice u
Olomouce ve vlastnictví manželů Ing. Jaroslava Spurného a Dany Spurné bez doplatku
cenového rozdílu s tím,že Ing. Jaroslav Spurný uhradí daň z převodu nemovitostí dle
důvodové zprávy bod III. 9)
7. bezúplatný převod pozemků p.č.410/9 o výměře 6017 m2, p.č.410/20 o výměře 4972 m2 a
p.č.410/21 o výměře 5949 m2, vše orná půda z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 10)
8. bezúplatný převod pozemní komunikace vedené pod inv.č.2 822100 na p.č.1045/26 a
pozemní komunikace vedené pod inv.č.2 822007 na pozemku p.č.1081/1 a p.č.1117/12, vše
v k.ú.Černovír do vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 11)
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9. bezúplatný převod pozemků k následujícímu využití ve veřejném zájmuparc. č. 913/12 ost.
pl. o výměře 617 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel - důležitá plocha v systému zeleně, parc. č.
185/4 ost. pl. o výměře 753 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel – stávající plocha veřejné zeleně,
parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel – pozemek pod stávající
komunikací, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel - veřejně
prospěšná stavba komunikace, parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, v k.ú. Nová Ulice účel - veřejně prospěšná stavba komunikace, parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2, v k. ú.
Nová Ulice - účel - veřejně prospěšná stavba komunikace, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře
2673 m2, v k.ú. Olomouc -město – účel - vnitroblok sloužící obyvatelům bytovek, parc. č.
93/120 ost. pl. o výměře 1402 m2, v k.ú. Olomouc - město - účel - vnitroblok s komunikací,
parc. č. 323/12 ost. pl o výměře 26 m2, v k.ú. Olomouc -město - účel - zelené pásy jsou
rezervou pro výsadbu veřejné zeleně (aleje), a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, vše
v k. ú. Olomouc - město - účel - zelené pásy jsou rezervou pro výsadbu veřejné zeleně
(aleje), parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - plocha veřejné
zeleně, parc. č. 715/2 ost. pl ovýměře 2393 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - plocha veřejné
zeleně, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - plocha veřejné
zeleně, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek navazující
na nadregionální BK Morava, parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, v k.ú. Nové Sady - účel
- pozemek navazující na nadregionální BK Morava, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2,
v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek navazující na nadregionální BK Morava, parc. č. 588/6
ost. pl o výměře 660 m2, v k.ú. Nové Sady – účel - pozemek navazující na nadregionální BK
Morava, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek pod
objektem občanské vybavenosti související s bydlením, parc. č. 495 zast. pl o výměře 281
m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek pod objektem bydlení v majetku města, parc. č. 496
zast. pl o výměře 247 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek pod objektem bydlení v
majetku města, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek
pod objektem bydlení v majetku města, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 v k.ú. Nové
Sady - účel - pozemek pod objektem bydlení v majetku města, parc. č. 500/2 zast. pl o
výměře 88 m2, vše v k. ú. Nové Sady - účel - pozemek pod objektem bydlení v majetku
města, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, v k. ú. Hodolany - účel - stávající vzrostlá
zeleň navazující na nadregionální BK Morava, parc. č. 732/1 ost. pl o výměře 11 355 m2, v
k.ú. Hodolany - účel - vzrostlá zeleň, tvořící clonu mezi železnicí a obytnou zástavbou
vhodné pro parkovací prostory pro obyvatele sousední nemovitosti, parc. č. 732/9 ost. pl. o
výměře 1878 m2, v k.ú. Hodolany – účel - plocha v těsném sousedství obytného domu v
majetku města, které tvoří jeho zázemí parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2, v k.ú.
Hodolany - účel - plocha v těsném sousedství obytného domu v majetku města, které tvoří
jeho zázemí, parc. č. 844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany - účel - veřejná
zeleň sloužící k rekreaci obyvatel sídliště,parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 904 m2, v k. ú.
Holice u Olomouce - účel - biocentrum, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, v k.ú.
Neředín - účel - stávající letiště, parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 m2, v k.ú. Neředín účel - veřejně prospěšná stavba, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, v k.ú. Neředín účel - veřejná zeleň (alej) na Ústín, veřejně prospěšná stavba komunikace, letiště, parc. č.
209/2 ost. pl. o výměře 4117 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba, parc. č.
209/3 ost. pl. o výměře 205 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň – plánovaný
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 208/2
ost. pl. o výměře 2929 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný
horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 208/3 ost. pl. o výměře
1319 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města,
důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 207/2 ost. pl. o věměře 1827 m2, v k.ú
Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska
krajinného obrazu města, parc. č. 207/3 ost. pl. o věměře 2535 m2, v k.ú Neředín - účel veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného
obrazu města, parc. č. 206/2 ost. pl. o věměře 696 m2, v k.ú Neředín - účel –veřejná zeleň plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc.
č. 206/3 ost. pl. o výměře 3289 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň – plánovaný
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nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 205/2
ost. pl. o věměře 3763 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný
horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 203/2 ost. pl. o výměře
3743m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města,
důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, v k.ú
Neředín - účel -veřejná zeleň – plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska
krajinného obrazu města, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 2861 m2, v k.ú Neředín - účel veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného
obrazu města, parc. č. 194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc.
č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 193/2
ost. pl. o výměře 1885 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný
horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře
1968 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města,
důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc. č. 190/1 ost. pl. o výměře 8787 m2, v k.ú
Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska
krajinného obrazu města, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, v k.ú Neředín - účel veřejná zeleň - plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného
obrazu města, parc. č. 242/7 osp. pl. o výměře 2 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň plánovaný nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, parc.
č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejná zeleň - plánovaný
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, sportoviště pro
navrhovanou plochu bydlení, ale i další přilehlé okolí, parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3252
m2, v k.ú. Neředín - účel - záměr na vybudování hřiště a park. úprav, parc. č. 277/1 ost. pl. o
výměře 3475 m2, v k.ú. Neředín - účel -část pozemku přoléhající k bytovému domu v
majetku města (bude upřesněno geometrickým plánem), parc č. 1324 zast. pl. o výměře 66
m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č.
1325 zast. pl. o výměře 74 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní
tangenta R 3508, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně
prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/112 ost. pl. o výměře 1751 m2, v
k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/115
ost. pl. o výměře 3485 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní
tangenta R 3508, parc. č. 324/149 ost. pl. o výměře 583 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně
prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, v
k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/169
ost. pl. o výměře 368 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní
tangenta R 3508, parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně
prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/177 ost. pl. o výměře 398 m2, v
k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 178/3 ost.
pl. o výměře 7084 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R
3508, parc. č. 324/181 ost. pl. o výměře 173 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná
stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, v k.ú. Neředín
- účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 324/133 ost. pl. o
výměře 10006 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - západní tangenta R
3508, parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná
stavba - západní tangenta R 3508, parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, v k.ú. Neředín účel - stávající komunikace a parkoviště pro bytové domy, parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře
284 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/22 ost. pl. o
výměře 76 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/24 ost.
pl. o výměře 286 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č.
608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, v k.ú. Neředín – účel - pozemek pod stávající komunikací,
parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek pod stávající
komunikací, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek pod
stávající komunikací, parc. č. 158/2 ost. pl. o výměře 996 m2, v k.ú. Neředín - účel -
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pozemek v ploše pro výstavbu rodinných domů lze je využít pro komunikace, chodníky,
veřejnou zeleň, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek v
ploše pro výstavbu rodinných domů lze je využít pro komunikace, chodníky, veřejnou zeleň,
parc. č. 171/1 ost. pl. o výměře 1115 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek v ploše pro
výstavbu rodinných domů lze je využít pro komunikace, chodníky, veřejnou zeleň, parc. č.
608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejná zeleň, parc. č. 612/29 ost. pl.
o výměře 412 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejná zeleň, parc. č. 612/7 ost. pl. o výměře 1538
m2, vše v k. ú. Neředín - účel - veřejná zeleň, ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do
vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu za podmínek, že po
dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým
nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto
nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc
využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento majetek
přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 10-ti let bude porušení
těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční hodnoty nemovitostí jíž se
porušení týká dle důvodové zprávy bod IV. 15)
10. odprodej pozemku parc. č. 1501 zahrada o výměře 473 m2 v k. ú. Holice u Olomouce
manželům Ing. Karlu a Haně Mankovým za kupní cenu dle znaleckého posudku dle
důvodové zprávy bod IV. 7)
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Jana a Pavly Lukešových o odprodej části pozemku parc. č. 723/13
zahrada o výměře 244 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)
2. žádosti pana Jana Procházky a pana Daniela Valáška o odprodej objektu č. 2 na letišti v
Neředíně včetně pozemku parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod
III. 7)
3. žádosti paní Věry Bartlové, pana Jaroslava Dostála a paní Marty Kuchařové o revokaci
usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 18 ve věci nevyhovění
žádosti paní Věry Bartlové, pana 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, pana 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 IV. 3)
4. žádosti paní Mgr. Renaty Pfaffové o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis.
seznamu 3.1, bod 75 ve věci nevyhovění žádosti pana Františka Pfaffa o odprodej části
pozemku parc. č. 12/26 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod IV.
4)
5. žádosti manželů Libora a Marcely Konštackých o revokaci části usnesení ZMO ze dne
6. 5. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 40 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 650 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Lošov
manželům Liboru a Marcele Konštackým dle důvodové zprávy bod IV. 6)
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1. bod 27 ve věci schválení
podmínky přesunu parkovacích stání za použití zatravňovacích bloků při směně 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 dle důvodové zprávy bod IV. 2)
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2. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 3 bod 121 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemcích
parc. č. 913/65 ost. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. 913/67 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti TK Czech Development VI. s. r. o. dle důvodové
zprávy bod IV. 8)
3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 3. bod 108 ve věci schválení zřízení
úplatného věcného břemene na pozemcích parc.č. 459/7 ost. pl. o výměře 309 m2, parc.č.
459/10 ost. pl. o výměře 319 m2, parc.č. 459/8 ost. pl. o výměře 657, parc.č. 459/9 ost. pl. o
výměře 824 m2, parc.č. 459/13 ost. pl. o výměře 288 m2, parc.č. 459/12 ost. pl. o výměře
350 m2, parc.č. 460/7 ost. pl. o výměře 12 199 m2, parc.č. 459/2 ost. pl. o výměře 678 m2,
parc.č. 459/6 ost. pl. o výměře 265 m2, parc.č. 459/1 ost. pl. o výměře 802 m2, parc.č.
350/19 ost. pl. o výměře 9 688 m2, parc.č. 350/17 ost. pl. o výměře 1 500 m2, parc.č. 350/26
ost. pl. o výměře 2 009 m2, parc.č. 350/24 ost. pl. o výměře 4 234 m2, parc.č. 350/20 ost. pl.
o výměře 2 094 m2, parc.č. 459/5 ost. pl. o výměře 847 m2, parc.č. 350/6 ost. pl. o výměře
3 685 m2, parc.č. 350/9 ost. pl. o výměře 2 966 m2, parc.č. 350/10 ost. pl. o výměře 8 935
m2, parc.č. 350/11 ost. pl. o výměře 4 680 m2, parc.č. 350/15 ost. pl. o výměře 1 860 m2,
parc.č. 350/16 ost. pl. o výměře 956 m2, parc.č. 350/37 ost. pl. o výměře 398 m2, parc.č.
350/23 ost. pl. o výměře 1 252 m2, parc. č. 373/7 ost. pl. o výměře 118 m2 a parc.č. 350/27
ost. pl. o výměře 593 m2, vše v k.ú. Povel obsahující právo uložení telekomunikační sítě ve
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 9)
4. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 40 ve věci schválení
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a ČR - Ministerstvem obrany
ČR na pozemky parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře
753 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2,
parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, parc. č. 1068 ost. pl. o výměře 851 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 1402
m2, parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře 1760 m2, parc. č. 195/3 ost. pl o výměře 602 m2, parc. č.
323/12 ost. pl o výměře 26 m2 a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 715/2 ost. pl. ovýměře
2393 m2, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 m2,
parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č.
588/6 ost. pl o výměře 660 m2, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 495 zast. pl.
o výměře 281 m2, parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278
m2, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 a parc. č. 500/2 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v
k. ú. Nové Sady, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, parc. č. 732/1 ost. pl. o výměře
11 355 m2, parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, parc. č. 732/8 ost. pl. o výměře 37 m2
a parc. č. 844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1749 ost. pl. o výměře
904 m2 v k. ú. Holice, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, parc. č. 420/2 ost. pl. o
výměře 907 m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře
4117 m2, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 205 m2, parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2,
parc. č. 208/3 ost. pl. o výměře 1319 m2, parc. č. 207/2 ost. pl. o věměře 1827 m2, parc. č.
207/3 ost. pl. o věměře 2535 m2, parc. č. 206/2 ost. pl. o věměře 696 m2, parc. č. 206/3 ost.
pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 205/2 ost. pl. o věměře 3763 m2, parc. č. 203/2 ost. pl. o
výměře 3743m2, parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře
2861 m2, parc. č. 194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2,
parc. č. 193/2 ost. pl. o výměře 1885 m2, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, parc. č.
190/1 ost. pl. o výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, parc. č. 242/7
osp. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2, parc. č. 143/1 ost. pl. o
výměře 3252 m2, parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, parc č. 1324 zast. pl. o výměře
66 m2, parc. č. 1325 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2,
parc. č. 324/112 ost. pl. o výměře 1751 m2, parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2,
parc. č. 324/149 ost. pl. o výměře 583 m2, parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, parc.
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č. 324/169 ost. pl. o výměře 368 m2, parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č.
324/177 ost. pl. o výměře 398 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 324/181
ost. pl. o výměře 173 m2, parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 324/133 ost. pl.
o výměře 10006 m2, parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, parc. č. 480/8 ost. pl. o
výměře 2565 m2, parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře
76 m2, parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2,
parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 m2, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, parc. č.
158/2 ost. pl. o výměře 996 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 171/1 ost.
pl. o výměře 1115 m2, parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 612/29 ost. pl. o
výměře 412 m2, parc. č. 612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín a to z důvodu
veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod IV. 15)
10. ukládá
odboru investic posoudit vložené investice do objektu č. 34 na letišti v Neředíně dle
důvodové zprávy bod IV. 17)
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru investic
11. ukládá
členům RMO v představenstvu TSMO a.s. prosadit realizaci opatření dle důvodové zprávy
bod IV. 19)
T: 16.9.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:

4

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření budoucí a po kolaudaci stavby reálné smlouvy o zřízení věcného břemene dle
důvodové zprávy bod č.2.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.uzavření kupních smluv dle důvodové zprávy bod č. 1, 3, 4
2.uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5
4. ukládá
předložit důvodovou zprávu s výjimkou bodu č.2 důvodové zprávy na nejbližším zasedání
ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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5

Knihovna města Olomouce - majetkoprávní vztahy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na NP o výměře 127m2 v domě č.p. 920 na
pozemku parc. č. 1049 v k.ú. Nová Ulice, Tererovo nám. 2, k 31.8.2003
3. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na NP o výměře 60m2 v domě č.p. 294 na
pozemku parc. č. 362 v k.ú. Neředín, Karafiátova 6, k 31.8.2003
4. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na NP o výměře 12 m2 v domě č.p. 67 na
pozemku parc. č. 80 v k.ú. Nedvězí, Jilemnického 29, k 31.8.2003
5. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na NP o výměře 37 m2 v domě č.p. 7 na
pozemku parc. č. 234 v k.ú. Svatý Kopeček, Sadové nám. 26, k 31.8.2003
6. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na NP o výměře 67m2 v domě č.p. 19 na
pozemku parc. č. 166 v k.ú. Topolany, Nedbalova 8, k 31.8.2003
7. schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na NP o výměře 38,25 m2 v domě č.p. 27 na
pozemku parc. č. 20 v k.ú. Týneček MŠ, Blodkovo nám. 15, 31.8.2003
8. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 127 m2 v domě č.p. 920 na pozemku parc. č.
1049 v k.ú. Nová Ulice, Tererovo nám.2, Knihovně města Olomouce
9. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 60m2 v domě č.p. 294 na pozemku parc. č. 362 v
k.ú. Neředín, Karafiátova 6, Knihovně města Olomouce
10. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 12 m2 v domě č.p. 67 na pozemku parc. č. 80 v
k.ú. Nedvězí, Jilemnického 29, Knihovně města Olomouce
11. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 37 m2 v domě č.p. 7 na pozemku parc. č. 234 v
k.ú. Svatý Kopeček, Svatý Kopeček, Sadové nám. 26, Knihovně města Olomouce
12. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 67 m2 v domě č.p. 19 na pozemku parc. č. 166 v
k.ú. Topolany, Nedbalova 8, Knihovně města Olomouce
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13. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 22,05 m2 v domě č.p. 98 na pozemku parc. č. 3 v
k.ú. Droždín, Gagarinova, Knihovně města Olomouce
14. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 13,65 m2 v domě na pozemku parc. č. 418 v k.ú.
Lošov, Svolinského, Knihovně města Olomouce
15. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 16,60 m2 v domě č.p. 6 na pozemku parc. č. 403
v k.ú. Radíkov, Náprstkova, Knihovně města Olomouce
16. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 30,6 m2 v domě č.p. 209 na pozemku parc. č.
395 v k.ú. Slavonín, Kyselovská 74, Knihovně města Olomouce
17. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce 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, Knihovně města Olomouce
18. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce NP o výměře 38,25 m2 v domě č.p. 27 na pozemku parc. č. 20
v k.ú. Týneček MŠ Blodkovo nám. 15, Knihovně města Olomouce
19. schvaluje
úplatný pronájem NP - kancelář o výměře 12m2, kancelář o výměře 31 m2, kancelář o
výměře 20 m2, dílna, sklad o výměře 58 m2 a dvůr = parkoviště o výměře 50 m2 v domě č.p.
500, 501 na pozemcích parc. č. 92 zast. pl., parc. č. 93 zast. pl., vše v k.ú. Nová Ulice panu
ing. Jiřímu Vysloužilovi
20. schvaluje
úplatný pronájem NP - půdní prostory o výměře 50 m2, část střechy, část fasády v domě č.p.
856 na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. v k.ú. Olomouc - město společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s
21. schvaluje
úplatný pronájem NP o výměře 124m2 v přízemí v domě č.p. 856 na pozemku parc. č.st. 181
zas.tpl. v k.ú. Olomouc - Oblastní sdružení ODS Olomouc dle upravené důvodové zprávy
22. revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 15.7.2003 ve věci schválení zveřejnění úplatného
pronájmu NP - podzemní nebytové prostory o výměře 307 m2 a suterénní nebytové prostory
o výměře 36 m2 v domě č.p. 856 na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. v k.ú. Olomouc město předem určenému zájemci Jaroslavu Ježkovi
23. schvaluje
zvřejnění úplatného pronájmu NP - podzemní nebytové prostory o výměře 307 m2 a
suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v domě č.p. 856 na pozemku parc. č. st. 181
zast.pl. v k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci Leoši Šnýdlovi
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 229 m2 v k.ú. Povel Bytovému družstvu
vlastníků bytů Tabulový vrch za kupní cenu ve výši 22.784,- Kč dle důvodové zprávy bod 1
str. 1
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 31 zast. pl. o výměře 832 m2 v k.ú. Hejčín vlastníku domu
Mrštíkovo nám. 16 za kupní cenu ve výši 93.984,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str. 1
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 269 zast. pl. o výměře 433 m2 v k.ú. Slavonín vlastníku domu
Kyselovská 59 za kupní cenu ve výši 42.368,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 str. 1
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 343 zast. pl. o výměře 275 m2 v k.ú. Hodolany vlastníku domu
Jeremenkova 28 za kupní cenu ve výši 104.785,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 str. 1, 2
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 611 zast. pl. o výměře 385 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům
domu Jílová 14 za kupní cenu ve výši 37.760,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 str. 2
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 437 zast. pl. o výměře 189 m2 v k.ú. Holice spoluvlastníkům
domu Náves Svobody 42 za kupní cenu ve výši 15.920,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 str. 2
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 256/1 zast. pl. o výměře 247 m2 v k.ú. Holice vlastníku domu
Přerovská 37 za kupní cenu ve výši 21.548,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 str. 2, 3
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 224 zast. pl. o výměře 565 m2 v k.ú. Černovír spoluvlastníkům
domu Stratilova 6 za kupní cenu ve výši 56.170,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 str. 3
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 387/3 zast. pl. o výměře 553 m2 v k.ú. Chválkovice
spoluvlastníkům domu Šubova 42 za kupní cenu ve výši 47.252,- Kč dle důvodové zprávy
bod 9 str. 3
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 387/1 zast. pl. o výměře 353 m2 v k.ú. Chválkovice
spoluvlastníkům domu Šubova 44 za kupní cenu ve výši 30.452,- Kč dle důvodové zprávy
bod 10 str. 3
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc.č. st. 386 zast.pl. o výměře 1 210 m2 v k.ú. Chválkovice
spoluvlastníkům domu Šubova 48 za kupní cenu ve výši 102.440,- Kč dle důvodové zprávy
bod 11 str. 4
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12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 187 zast. pl. o výměře 433 m2 v k.ú. Chválkovice
spoluvlastníkům domu Chvalkovická 84 za kupní cenu ve výši 37.172,- Kč dle důvodové
zprávy bod 12 str. 4
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 278 zast. pl. o výměře 469 m2 v k.ú. Lazce spoluvlastníkům
domu Boleslavova 5 za kupní cenu ve výši 119.926,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 str. 4
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 365 m2 v k.ú. Bělidla vlastníku domu
Roháče z Dubé 11 za kupní cenu ve výši 42.410,- Kč dle důvodové zprávy bod 14 str. 4, 5
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 49 zast. pl. o výměře 164 m2 v k.ú. Pavlovičky spoluvlastníkům
domu U podjezdu 4 za kupní cenu ve výši 12.936,- Kč dle důvodové zprávy bod 15 str. 5
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 348 zast. pl. o výměře 475 m2 v k.ú. Olomouc - město vlastníku
domu 8. května 16 za kupní cenu ve výši 304.800,- Kč dle důvodové zprávy bod 16 str. 5
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1238 zast. pl. o výměře 149 m2 v k.ú. Olomouc - město
spoluvlastníkům domu Hanáckého pluku 13 za kupní cenu ve výši 57.420,- Kč dle důvodové
zprávy bod 17 str. 5
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 941 zast. pl. o výměře 373 m2 v k.ú. Olomouc - město
spoluvlastníkům domu Hynaisova 2 za kupní cenu ve výši 90.320,- Kč dle důvodové zprávy
bod 18 str. 6
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1465 zast. pl. o výměře 515 m2 v k.ú. Olomouc - město vlastníku
domu Polská 28 za kupní cenu ve výši 83.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 str. 6
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 801 zast. pl. o výměře 276 m2 v k.ú. Olomouc - město
spoluvlastníkům domu Jiřího z Poděbrad 3 za kupní cenu ve výši 51.584,- Kč dle důodové
zprávy bod 20 str. 6
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 117 zast. pl. o výměře 512 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Litovelská 11 za kupní cenu ve výši 99.104,- Kč dle důvodové zprávy bod 21 str. 6, 7
22. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 722 zast. pl. o výměře 280 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Litovelská 28 za kupní cenu ve výši 54.560,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 str. 7
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 736 zast. pl. o výměře 172 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Na chmelnici 13 za kupní cenu ve výši 20.064,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 str. 7
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24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 281 zast. pl. o výměře 392 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Resslova 7 za kupní cenu ve výši 76.064,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 str. 7
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 264 zast. pl. o výměře 493 m2 v k.ú. Nová Ulice vlastníku domu
Resslova 22 za kupní cenu ve výši 115.176,- Kč dle důvodové zprávy bod 25 str. 8
26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 492 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Dvořákova 32 za kupní cenu ve výši 114.944,- Kč dle důvodové zprávy bod 26 str. 8
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 116 zast. pl. o výměře 396 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Litovelská 9 za kupní cenu ve výši 76.832,- Kč dle důvodové zprávy bod 27 str. 8
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 350 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Litovelská 23 za kupní cenu ve výši 68.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 28 str. 8, 9
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 496 zast. pl. o výměře 164 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Polívkova 53 za kupní cenu ve výši 39.080,- Kč dle důvodové zprávy bod 29 str. 9
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 315/1 zast. pl. o výměře 578 m2 v k.ú. Nová Ulice
spoluvlastníkům domu Štítného 12 za kupní cenu ve výši 115.244,- Kč dle důvodové zprávy
bod 30 str. 9
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 478 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu Resslova 21 za kupní cenu ve výši 113.320,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 str. 9
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 229 zast. pl. o výměře 539 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům
domu tř. Svornosti 21 za kupní cenu ve výši 125.848,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 str. 10
33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 455 zahrada o výměře 866 m2 v k.ú. Holice spoluvlastníkům domu
U Cukrovaru 4 za kupní cenu ve výši 70.080,- Kč dle důvodové zprávy bod 33 str. 10
34. schvaluje
Ing. Richarda Benýška, jako dražebníka neprodaných NP v domech Denisova 17, Nábřeží 8,
9 a Wellnerova 4 dle důvodové zprávy bod 34 str. 10, 11
35. schvaluje
zveřejnění pronájmu pozemku parc. č. 644/4 ostatní plocha o výměře 3 713 m2 v k. ú.
Hodolany předem určenému zájemci společenství vlastníku bytových jednotek Vejdovského
1, 3 a Božetěchova 4, 6 dle důvodové zprávy bod 35 str. 12
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36. nevyhovuje
žádosti spoluvlastníků domu Legionářská 5 ve věci zřízení věcného břemene přes pozemek
parc. č. st. 1094 zast. pl. domu Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod 36 str.12, 13
37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej vedlejší stavby domu Erbenova 9 s pozemkem parc. č. st. 226 zast. pl. o výměře 36
m2 v k. ú. Nová ulice manželům Zdeňku a Věře Eichlerovým za kupní cenu ve výši 52.748,Kč dle důvodové zprávy bod 37 str. 13, 14
38. schvaluje
uzavření úplatného pronájmu pozemku parc. č. 290/64 ostatní plocha o výměře 128 m2 v
k. ú. Nová Ulice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 100,- Kč/rok
Společenství vlastníků bytů Wolkerova 700/54 dle důvodové zprávy bod 38 str. 14, 15
39. nevyhovuje
žádosti pana Ing. Davida Helcela o vybudování půdní vestavby v domě Palackého 5 dle
důvodové zprávy bod 39 str. 15
40. schvaluje
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 40 str. 16
41. schvaluje
žádosti o prodloužení termínu zaplacení I. části kupní ceny za bytové jednotky, a to o dva
měsíce dle důvodové zprávy bod 41 str. 16
42. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny podle vyhlášky č. 13/1997, č.
14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 42 str. 16, 17
43. schvaluje
žádosti o možnost proinvestování II. části kupní ceny za bytovou jednotku před podpisem
kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 43 str. 17
44. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 19.12.2002 ve věci schválení kupních cen domu tř. Spojenců 18
a schválit nové kupní ceny dle přílohy č. 2. a dle důvodové zprávy bod 44 str. 17
45. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 11.3.2003 ve věci odprodeje NP garáže jednotky č. 699/7 v
domě Wellnerova 23 manželům Petru a Petře Příhodovým a schválit odprodej NP garáže
jednotky č. 699/7 paní Mgr. Ivě Orálkové a manželům Miroslavu a Věře Hrdým za kupní cenu
ve výši 159.650,- Kč dle důvodové zprávy bod 45 str. 18
46. schvaluje
žádost paní Marie Pavlové o uzavření dohody o splátkách dle důvodové zprávy bod 46 str.
18
47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spoluvlastníků domu Nábřeží 9 ve věci prodeje NP jednotky č. 754/9 v domě Nábřeží
9 spoluvlastníkům domu a trvat na usnesení ZMO ze dne 25.6.2003 ve věci prodeje NP
jednotky č. 754/9 v domě Nábřeží 9 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 47 str.
18, 19
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48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana J. Skládala ve věci prodeje NP jednotky č. 558/7 v domě Wellnerova 4 formou
neveřejné dražby a trvat na usnesení ZMO ze dne 25.6.2003 ve věci prodeje NP jednotky č.
558/7 v domě Wellnerova 4 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 48 str. 19
49. schvaluje
zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 101/7 zahrada o výměře 67 m2 v k. ú.
Lazce a parc. č. 101/11 zahrada o výměře 275 m2 v k.ú. Lazce předem určenému zájemci
Společenství vlastníků bytů - Václava III. 10, Olomouc dle důvodové zprávy bod 49 str. 20
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej dvou garáží jednotek č. 559/4 a 559/5 v domě Wellnerova 12 formou neveřejné
dražby mezi spoluvlastníky domu Wellnerova 12 za vyvolávací cenu - cenu odhadní +
náklady dle důvodové zprávy bod 50 str. 20, 21
51. schvaluje
uzavření dohody o splátkách mezi statutárním městem Olomouc a manžely Baťkovými na
částku ve výši 18.000,- Kč včetně úroků z prodlení v 8-mi měsíčních splátkách do května
roku 2004 dle důvodové zprávy bod 51 str. 21
52. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 52 str. 21, 22
53. schvaluje
odklad splátek II. části kupní ceny za jednotky dle důvodové zprávy bod 53 str. 22, 23
54. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků domu dle důvodové
zprávy bod 54 str. 23
55. 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 55 str. 23
56. schvaluje
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 56 str. 24, 25
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu spoluvlastnického podílu za bytovou jednotku č. 722/2 v domě Vančurova 3 dle
důvodové zprávy bod 57 str. 25
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu Hrnčířská 38, 38a do podílového spoluvlastnictví a současně nevyhovět žádosti
nájemníků domu o snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 58 str. 25, 26, 27
59. schvaluje
změnu nájemní smlouvy na pozemek parc. č. st. 109 zast. pl. o výměře 424 m2 v k. ú.
Lazce dle důvodové zprávy bod 59 str. 27

Předložil:

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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7

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Kosmonautů 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 14, se Sigmundovou Dagmar dle důvodové
zprávy, bod 1 a)
2. Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, s Koriteakem Tomášem dle důvodové
zprávy bod 1 b)
3. Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8, s Vaněčkovou Marií dle důvodové
zprávy bod 1 c)
4. Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 12, s Kobzou Milanem dle důvodové
zprávy bod 1 d)
5. Topolová 1,Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 1, s Veverkou Jiřím dle důvodové zprávy bod 1
e)
6. Zikova 17, velikosti 1+3, č.b. 21, se Suchánkem Markem dle důvodové zprávy bod 2 a)
7. Tovární 37, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, se Smolíkovou Janou dle důvodové zprávy bod
2 b)
8. Černá cesta 49, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8, s Dobrovolným Pavlem dle důvodové
zprávy bod 2 c)
9. Stiborova 24, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13, se Zapletalovou Alenou dle důvodové
zprávy bod 2 d)
10. Komenského 5, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Glavanovou-Vostřelovou Evou dle
důvodové zprávy bod 2 e)
11. Za Vodojemem 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 6, s Dostálem Zdeňkem dle důvodové
zprávy bod 2 f)
12. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 8, s Ščukovou Růženou a Ladislavem dle
důvodové zprávy bod 3)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou
a) na 2 roky s nájemci:
Kobza František, Mariánská 8, Olomouc
Hejtman Oldřich, Tř. Svornosti 14, Olomouc
Jirková Renata, Jiří, Černá cesta 27, Olomouc
Ing. Štalmachová Naďa, Pavelčákova 21, Olomouc
Poláček Zdeněk, Petra, Pavelčákova 21, Olomouc
Mgr. Cardová Petra, Pavelčákova 21, Olomouc
Nohavicová Zdeňka, Mariánská 8, Olomouc
Kubíčková Marta, Petr, Mariánská 8, Olomouc
Ing. Minarský Martin, Katarína, Mariánská 8, Olomouc
Ing. Horák Petr, Foersterova 1, Olomouc
Tomanová Renáta, Wolkerova 46, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letiště 10, Olomouc
Valčíková Pavla, Petr, Černá cesta 21, Olomouc
Malínková Barbora, Antonín, Černá cesta 11, Olomouc
Podbehlý Stanislav, Černá cesta 27, Olomouc
Kodlová Marcela, Petr, Černá cesta 2, Olomouc
Serbová Petra, Černá cesta 21, Olomouc
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Báťková Růžena,Pavel, Černá cesta 17, Olomouc
Beneš Valtr, Marcela, Černá cesta 23, Olomouc
Guskovičová Marcela, Anton, Černá cesta 29, Olomouc
Planičková Vlasta, Libor, Černá cesta 14, Olomouc
Rončák Jan, U Letiště 2, Olomouc
Weissová Dagmar, Radim, U Letiště 10, Olomouc
Hanák Vladimír, Magdaléna, Masarykova 61, Olomouc
Bališová Andrea, Josef, Černá cesta 23, Olomouc
Havlena Pavel, Světla, Stiborova 8, Olomouc
Bradová Anna, Černá cesta 23, Olomouc
Hamplová Libuše, Skupova 11, Olomouc
Malíčková Simona, Černá cesta 25, Olomouc
Abrahámová Marcela, Černá cesta 1, Olomouc
Kresová Marcela, Družební 17, Olomouc
Kadlčíková Stanislava, Černá cesta 45, Olomouc
Hájková Lenka, Družební 15, Olomouc
Poláčková Dagmar, Černá cesta 9, Olomouc
Bednářová Helena, Radek, Dr. Nešpora 13, Olomouc
Major Martin, Skupova 17, Olomouc
Procházková Miroslava, I.P. Pavlova 62, Olomouc
Urbanová Edita, Černá cesta 29, Olomouc
Šrámek Milan, Jaroslava, Černá cesta 7, Olomouc
Kubová Radmila, Pavel, Dr. Nešpora 9, Olomouc
Coufalová Helena, Pavelčákova 21, Olomouc
Ing. Sítek Radovan, Rumunská 11, Olomouc
Bc. Vildner Tomáš, Topolová 9, Olomouc
Hochman David, Topolová 7, Olomouc
Bětíková Danuše, Topolová 6, Olomouc
Bujna Igor, Rumunská 11, Olomouc
Weiser Jaromír, Sladkovského 1D, Olomouc
Dokoupil Milan, Sladkovského 1A, Olomouc
Galuzska Petr, Topolová 1, Olomouc
Holeš Jan, Topolová 1, Olomouc
Hutařová Libuše, Topolová 1, Olomouc
Indra Tomáš, Topolová 1, Olomouc
Javorský Martin, Topolová 1, Olomouc
Korec Vladimír, Eva, Topolová 1, Olomouc
Kovář Josef, Topolová 1, Olomouc
Krajzinger Petr, Marie, Topolová 1, Olomouc
Kuča Karel, Topolová 1, Olomouc
Kurfurst Petr, Topolová 1, Olomouc
Látalová Silva, Topolová 1, Olomouc
Majdová Kateřina, Topolová 1, Olomouc
Němec Petr, Jana, Topolová 1, Olomouc
Obrtlíková Oldřiška, Petr, Topolová 1, Olomouc
Pajunčíková Lenka, Topolová 1, Olomouc
Pavlovičová Vladimíra, Igor, Topolová 1, Olomouc
Pospíšil Martin, Chlubná Markéta, Topolová 1, Olomouc
Schovánková Kristina, Obšil Radek, Topolová 1, Olomouc
Sigmund Zdeněk, Topolová 1, Olomouc
Sobotka Radek, Robotková Blanka, Topolová 1, Olomouc
Spáčil Jaroslav, Topolová 1, Olomouc
Stýblo Michal, Jitka, Topolová 1, Olomouc
Šebestová Jitka, Topolová 1, Olomouc
Šíbl Václav, Eva, Topolová 1, Olomouc
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Tlachová Šárka, Petr, Topolová 1, Olomouc
Vrtělová Renáta, Topolová 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a)
b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok:
Dobrá Marie, Černá cesta 27, Olomouc
Prášilová Jana, Politických vězňů 2, Olomouc
Kment Petr, Černá cesta 27, Olomouc
Breite Zdeněk, Nálevkova 9, Olomouc
Seifridová Eva, Černá cesta 27, Olomouc
Irglová Blanka,Dušan, Černá cesta 29, Olomouc
Fišarová Světluše,Jan, Černá cesta 25, Olomouc
Chapčáková Marta, Černá cesta 15, Olomouc
Synáková Dagmar, Holická 51, Olomouc
Tilšar Jiří, Hrnčířská 38, Olomouc
Buček Robert, Topolová 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 b)
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Mirgová Agnesa, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 c)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
Sukuba Pavel, Topolová 1, Olomouc
Dupalová Věra, Družební 17, Olomouc
Bandyová Jarmila, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a,b c)
3. s uzavřením nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Rudolfským, trvale bytem A.Aksamita 6,
Olomouc dle důvodové zprávy bod 6)
4. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně:
Olha Kovalová, Černá cesta 16, Olomouc, vel. 2+1
Ing.Milan a Iveta Palkovičovi, Ztracená 3, Olomouc, vel. 3+1
František a Ludmila Madrovi, Albertova 29, Olomouc, vel. 2+1
Miroslava Vaculíková, Slovenská 4, Olomouc, vel. 2+1
Marcela Michlová, Politických vězňů 2, Olomouc, vel. 1+1
Olga Hrbková, Černá cesta 33, Olomouc, vel. 2+1
Karolina a Jan Planičkovi, Politických vězňů 2, Olomouc, vel. 1+1
Olga Oláhová, U Letiště 4, Olomouc, vel. 2+1
Zdenka Rozholdová, Černá cesta 7, Olomouc, vel. 2+1
dle důvodové zprávy bod 7)
5. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu,
přechodu nájmu
a) na 2 roky s nájemcem:
Zdeňka Terešáková, Foerstrova 17, Olomouc
Radovan Krmela, Skupova 5, Olomouc
Anna Osmanova, Univerzitní 2, Olomouc
Alena Švončinárová,Stiborova 28, Olomouc
b) na 1 rok s nájemcem:
Soňa Všetičková, Ot.Jeremiáše 16, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8 a, b)
6. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu:
Petr Bačík, tř. 1.máje 38, Olomouc
Jiří a Marcela Škrlovi, Tererovo nám. 2, Olomouc
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Miluše Pospíšilová, Černá cesta 3, Olomouc
Jiří Čech, Ostružnická 32, Olomouc
Martin Zeiner, Stiborova 14, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9 a,b,c,d,e)
7. s rozšířením nájemní smlouvy
na byt Divišova 7, Olomouc, Oldřich Soural o dceru Kateřinu Souralovou
dle důvodové zprávy bod 10)
Předložil:

8

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, v DPS na ul. Fischerova 6, s panem Oldřichem
Voráčem, bytem Olomouc, Přichystalova 68
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17, v DPS na ul. Přichystalova 64, s panem
Přemyslem Bittnerem, bytem Olomouc, Přichystalova 62
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, v DPS na ul. Erenburgova 26, s paní Markétou
Steigerovou, bytem Olomouc, Náves Svobody 9
d) uzavření nájemní smlouvy na byt č.14, v DPS na ul. Fischerova 2, s paní Margitou
Benčíkovou, bytem Olomouc, Resslova 6
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, v DPS na ul. Poltických vězňů 4, s paní Marcellou
Robovou, bytem Olomouc, Politických vězňů 4
f) poskytnutí nájmu mimo pořadník a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, v DPS na ul.
Fischerova 2, s paní Danielou Palátovou, bytem Olomouc, Blanická 9
g) poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, v DPS
Fischerova 4, s paní Irenou Liškovou, bytem Olomouc, Za vodojemem 6
h) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, v BB Balbínova 3, s panem Vladimírem Marčanem,
bytem Olomouc, Rooseveltova 78
Předložil:

9

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Bytové záležitosti - výběr nájemníků Balbínova II.etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
výběr nájemníků dle důvodové zprávy
Předložil:

10

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Žádost o udělení souhlasu se jmenováním ředitelky MŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
odeslání žádosti o udělení souhlasu se jmenováním ředitelky MŠ Olomouc, Wolkerova 34
dle důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat přijaté usnesení
T: ihned
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

11

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
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, náměstek primátora
Předložil:

12

Novotný Martin, náměstek primátora

Zimní stadion - signalizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. zařazuje
do soupisu nekrytých požadavků částku 110 tis. Kč

26

Předložil:

13

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Organizační postup přípravy rozpočtu na r. 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Organizační postup přípravy rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2004
dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

14

Novotný Martin, náměstek primátora

Požární ochrana při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení ze dne 4.6.2002 bod 28
3. schvaluje
další postup dle varianty B důvodové zprávy
Předložil:

15

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Bytový dům na ulici Schweitzerova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pokračováním v přípravě investičního záměru do úrovně stavebního povolení
3. ukládá
ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje připravit a RMO předložit návrh na přidělování
bytů v bytovém domě na ul. Schweitzerově
T: 2.9.2003
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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OLTERM & TD Olomouc - studie rozvoje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o zpracování strategické studie rozvoje a.s. OLTERM & TD dle důvodové zprávy
2. zmocňuje
primátora města Olomouce prezentovat na jednání představenstva a.s. OLTERM & TD
stanoviska členů RMO
T: 2.9.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

17

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Protipovodňová opatření - I. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
dále jednat se zástupci firem FE Produkt, a.s. a Pevnůstka, a.s. dle důvodové zprávy
T: 14.10.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

18

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Multimediální park

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s upraveným návrhem smlouvy o obecně prospěšné společnosti a s navrženým
zastoupením města v orgánech společnosti
3. ukládá
předložit upravený návrh smlouvy o obecně prospěšné společnosti a zastoupení města v
orgánech společnosti Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

28
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Příprava SMO na strukturální fondy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit upřesněný návrh anotace potenciálních projektů města
T: 30.9.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Novotný Martin, náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru školství
vedoucí odboru sociální pomoci
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

20

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Park Malého Prince

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s komisí pro sport, tělovýchovu a využití volného
času předložit RMO variantní řešení dokončení parku Malého Prince včetně vyčíslení
nákladů na jejich realizaci
T: 14.10.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Park při ulici Západní

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

29
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Plavecký stadion - rampa + parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle bodu A důvodové zprávy
3. souhlasí
se závěrem dle bodu B upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Vodovod Nedvězí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
uplatnit v návrhu rozpočtu VHS, a.s.respektive města Olomouce na rok 2004 akci vodovod
Nedvězí
T: 4.11.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Pronájmy nebytových prostor ve školách

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem závazného pokynu dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města

30
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Dodatky zřizovacích listin

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Žádost o prominutí platby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
projednat návrh splátkového kalendáře pro úhradu dlužné částky dle důvodové zprávy
T: 2.9.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Změna účelu využití příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu využití finančního příspěvku dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

31

28

Platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol, předškolních a školských zařízení, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit ředitele škol, předškolních a školských zařízení s přijatým usnesením
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat nové platové výměry ředitelům škol a předškolních zařízení v souladu se
schváleným Platovým předpisem
T: 2.9.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Jmenování ředitelky MŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. jmenuje
paní Ivanu Fiuráškovou ředitelkou Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34
3. ukládá
ihned informovat uchazečky konkurzního řízení a odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého kraje o přijatém usnesení
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Odtahy vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Změna letištního řádu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
nový ceník služeb na Veřejném mezinárodním letišti Olomouc s účinností od 1. 9. 2003
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Krajský úřad - parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
připravit podklady pro zpracování dohody o užívání podzemního parkoviště
T: 16.9.2003
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
zpracovat dohodu o užívání podzemního parkoviště
T: 14.10.2003
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Zpráva o změně v užívání jeslí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zvýšení poplatků za pobyt dítěte v jeslích k datu 1.9.2003 dle upravené varianty A 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
zvýšení poplatků za rozšířené služby v jeslích k 1.9.2003 dle upravené důvodové zprávy
4. schvaluje
návrh na zrušení dětských jeslí na Jungmannově ulici k datu 31.12.2003

33

5. ukládá
předložit návrh na zrušení jeslí na Jungmannově ulici na nejbližším jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
předložit RMO návrh na využití uvolněných prostor bývalých jeslí na Jungmannově ulici dle
důvodové zprávy
T: 14.10.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Příspěvek na výstavbu kanalizační přípojky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky dle důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Výběr firem pro zaslání výzvy na výběr zhotovitele stavby

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s výběrem firem pro zaslání výzvy na výběr zhotovitele stavby „Olomouc - ul. Studentská,
oprava hradeb - realizace“ dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Cyklistické stezky - realizace 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací akcí dle bodů D1 a E důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit realizaci schválených akcí
T: 14.10.2003
O: vedoucí odboru investic
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Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Drobné akce - úpravy komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
k realizaci akce č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 dle upravené přílohy č. 1
3. ukládá
odboru investic zajistit realizaci vybraných drobných akcí dle upravené přílohy č.1
T: 30.9.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Opravy domů v majetku města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
řešení oprav domů :
1. Riegrova 5 - variantu b) důvodové zprávy
2 . Nám. Terera 2 - variantu b) důvodové zprávy
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Stanovení výše volného nájemného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
úpravu volného nájemného dle varianty b) důvodové zprávy
Předložil:

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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Rumunská ul. - havárie

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
souhlasí se záměrem vybudování nové sedlové střechy
3. schvaluje
financování akce dle důvodové zprávy varianty 3
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Příspěvky - kultura

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
udělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Vánoce - smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizátora akce „Vánoce“ dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
předloženou smlouvu o obstarání akce „Vánoce“
4. ukládá
uzavřít smlouvu o obstarání akce „Vánoce“
T: 2.9.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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Účel, použití a fakturace finančních prostředků na oblast
prevence kriminality a sociální patologie u MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit plnění úkolu dle bodu IV/A/3 závěru důvodové zprávy
T: 4.11.2003
O: Král Jiří, Ing., ředitel městské policie
3. ukládá
zajistit plnění úkolu dle bodu IV/A/4 závěru důvodové zprávy
T: trvale
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
4. ukládá
zajistit plnění úkolu dle bodu IV/B/2 závěru důvodové zprávy
T: 4.11.2003
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Metodický postup pro čerpání prostředků z KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
s účinností od 19.8.2003 doplněná Pravidla pro čerpání finančních prostředků KMČ dle
důvodové zprávy
Předložil:

45

Večeř Jan, Bc., tajemník

Dislokace odborů MmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s nabytím objektu bývalého Okresního úřadu Olomouc, Kosmonautů 10 do majetku
Statutárního města Olomouc dle varianty III. důvodové zprávy
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

MDO – odpisy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. II. důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Žádost o prominutí poplatku VFO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství dle důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Projekt ISPA – komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se jmenováním členů výběrové komise pro projekt ISPA - Rekonstrukce a dobudování
kanalizační sítě v Olomouci dle důvodové zprávy
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Předložil:

50

Petřík Miroslav, náměstek primátora

Provoz Městských lázní - dodatek ke smlouvě s TSMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
projednat v představenstvu TSMO, a. s. dodatek smlouvy mezi Statutárním městem
Olomouc a Technickými službami města Olomouce, a. s., na rok 2003, v části F - Provoz
Městských lázní dle důvodové zprávy
T: 2.9.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
3. souhlasí
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků města
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Povolení vjezdu do pěší zóny, přidělení bezplatné parkovací
karty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
přidělení bezplatných dlouhodobých parkovacích karet pro rok 2003 dle upravené důvodové
zprávy, odst. II
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

SK UP Olomouc - žádost o finanční příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
Předložil:

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
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Štrasburská deklarace – zapojení města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zpávu
2. ukládá
vyžádat si stanovisko Ministerstva zahraničních věcí k dané záležitosti
T: 2.9.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Žádost DPMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č.2.b) důvodové zprávy
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Žádost ÚSZS v Olomouci a Převozové služby Delta, s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č.1 řešení žádosti ÚSZS v Olomouci
3. schvaluje
variantu č. 1 řešení žádosti Převozové služby Delta, s.r.o.
Předložil:

56

Novotný Martin, náměstek primátora

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Žerotínovo nám. 8 – žádost o příspěvek na rekonstrukci fasády

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky 55 300,- Kč na rekonstrukci fasády domu Žerotínovo nám. 8 do soupisu
nekrytých požadavků
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Činnost komisí RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit radě města zprávu o činnosti komisí RMO s případnými návrhy na opatření
T: 2.9.2003
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Předložil:
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Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení ze dne 15. 7. 2003, bod 22 a souhlasí s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení U KEJKLÍŘE v ulici Ztracená 2, Olomouc, v rozsahu 24 m2
pro žadatele Pavlík GROUP, spol. s r.o., Michalská 2, 772 00 Olomouc, na dobu od 22.8. do
30.9.2003
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3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GALAXIE v ulici
Ostružnická 16-18, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele PAJU, spol. s r.o., Heršpická 5,
639 00 Brno, na dobu od 22.8. do 30.9.2003
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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