
 
USNESENÍ 

 

z 20. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2.9.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu 2.9.2003 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit informaci o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy na zasedání ZMO 
dne 23.9.2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
5. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 1, část 7 a 8 ze dne 9.5.2000, týkající se systému dotací 
- bod 21, část 4 ze dne 13.5.2003, týkající se odtahu vozidel 
 
6. ukládá 
předložit RMO návrh lokalit pro umístění aquaparku 
T: 14.10.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Městská policie Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
dnem 4.9.2003  Ing. Jiřímu Královi pověření řízením Městské policie Olomouc 
 
 



 2 

3. pověřuje 
dnem 5.9.2003 do doby ukončení výběrového řízení na funkci ředitele Městské policie 
Olomouc Ing. Františka Přecechtěla plněním některých úkolů při řízení Městské policie 
Olomouc, mimo pravomoc jednat v pracovněprávních vztazích strážníků 
 
4. ukládá 
povinnost neprodleně vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele Městské policie Olomouc 
T: 16.9.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Stipendium SmOl pro poslucha če UP Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. deklaruje 
zájem Rady města Olomouce podpořit v návrhu rozpočtu v letech 2004 - 2007 vč. poskytnutí 
stipendia SmOl v maximální částce 250.000,- Kč ročně 
 
3. schvaluje 
upravený text návrhu stipendia SmOl pro posluchače UP Olomouc dle přílohy č. 1 
 
4. ukládá 
dopracovat kritéria poskytování stipendia pro posluchače UP Olomouc do smluvní podoby a 
tuto předložit RMO ke schválení 
T: 16.9.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
informovat Zastupitelstvo města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
5 Návrh programu 7. ZMO, konaného dne 23.9.2003, sta novení 

termínu 8. ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 7.  zasedání ZMO, konaného v úterý dne  23.9.2003  od 9.oo hod. v aule 
Právnické fakulty UP Olomouc, dle důvodové zprávy 
 
2. stanovila 
termín konání 8. zasedání ZMO na úterý dne 16.12.2003 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
6 Povolení vjezdu do p ěší zóny, p řidělení bezplatné parkovací 

karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatné dlouhodobé parkovací karty pro rok 2003 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
7 Statut kontrolního výboru, Jednací a organiza ční řád, Plán 

činnosti KV ZMO na období 09-12/2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
8 Výbory ZmO - Finan ční výbor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc paní Thi Bich Lien Ngo, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 
8 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Duc Hung Nguyen, části pozemku parc. 
č. 104/1 ost. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc Bulharskému 
kulturně osvětovému klubu, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti VINADONA, spol. s r.o., části pozemku parc. č. 
104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Janu Müllerovi, 
části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc panu Janu Přidalovi za podmínek dle důvodové zprávy bod I. A) 1)  
 
2. zařazení částky 69.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet statutárního 
města dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP - skladu - 25 m2 v objektu Rooseveltova č. 101 
předem určenému zájemci společnosti LG Philips Displays Czech republic s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod III. 4)  
 
4. uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace mezi statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a. s., dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
5. zveřejnění bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o výměře 54 m2 v 
k.ú.  Slavonín předem určenému zájemci paní Heleně Vlachové dle důvodové zprávy bod III. 
7)    
  
6. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 624/25 ost. pl. o výměře 1350 m2 v k. ú. 
Hodolany předem určenému zájemci společnosti SIDIA a. s. dle důvodové zprávy bod I. A) 
2) 
  
7. výpůjčku pozemků parc. č. 311/6 ost. pl. o výměře 2279 m2 a parc. č. 562 ost. pl. o 
výměře 153 m2, vše v k. ú. Povel Sdružení hokejbalových družstev v oblasti Olomouc za 
podmínek odboru školství dle důvodové zprávy bod I. A) 3)  
 
8. zveřejnění:  
a) úplatného pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 432 (tzv. Velké divadlo), v k.ú. 
Olomouc-město, tř. Svobody 33, sestávajícím z kanceláře č. 54 o výměře 7 m2 a z kanceláře 
č. 57 o výměře 16 m2 v druhém nadzemním podlaží, předem určenému zájemci JUDr. 
Petrovi Kyselákovi  
b) úplatného pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 432 (tzv. Velké divadlo), v k.ú. 
Olomouc-město, tř. Svobody 33, sestávajícím z provozovny bufetu pro zaměstnance o 
výměře 18,5 m2 a příručního skladu o výměře 1,0 m2, předem určenému zájemci 
Charilaosovi Zisisovi  
c) úplatného pronájmu nebytového prostoru v budově Hodolanského divadla č.p. 975 na 
pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, Ostravská 1, sestávajícím ze skladiště nábytku o 
výměře 33 m2, předem určenému zájemci Petrovi Ondruškovi  
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d) úplatného pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 619, v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, sestávajícím z místnosti o výměře 11,4 m2, příručního skladu o výměře 4,1 m2, 
sklad o výměře 40,1 m2, dílny 1 o výměře 79,8 m2, dílny 2 o výměře 67,3 m2, chodby 1 o 
výměře 11,6 m2, chodby 2 o výměře 4,3 m2 a šatny o výměře 4,3; a pozemku parc.č. 742 
ostatní plocha o výměře 18 m2, části pozemku parc.č. 51/7 ostatní plocha o výměře 866 m2, 
části pozemku parc.č. 59/1 ostatní plocha o výměře 166 m2, části pozemku parc.č. 59/2 
ostatní plocha o výměře 79 m2, části pozemku parc.č. 59/3 ostatní plocha o výměře 1058 
m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, předem určenému zájemci Pavlovi Perůtkovi  
e) úplatného pronájmu plochy o výměře  11 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci Hotelu 
Hanácký dvůr - Vladimíra Gengelová  
f) úplatného pronájmu plochy o výměře 6 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci Jiřímu 
Zemanovi  
g) úplatného pronájmu plochy o výměře 2,5 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci 
Robertovi Tůmovi - Rangifer  
h) úplatného pronájmu plochy o výměře 6 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci firmě 
CANIS - Julie Foltynová  
i) plochy o výměře 3 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského divadla č.p. 975 na 
pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci  Ing. Martinovi Němcovi - 
Výkup a prodej palet  
j) úplatného pronájmu plochy o výměře 3 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci  
společnosti COMATIC, spol. s r.o.  
k) úplatného pronájmu plochy o výměře 18 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci Janu 
Grézlovi a Sylvě Grézlové - HARYSERVIS II  
l) úplatného pronájmu plochy o výměře 8 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci 
Agentuře W - Jiří Němec  
m) úplatného pronájmu plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci 
společnosti Hotel Lafaytte s.r.o. 
n) úplatného pronájmu plochy o výměře 18 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci 
společnosti B.Trading s.r.o. 
o) úplatného pronájmu plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na č.p. 630 na pozemku 
parc.č.st. 923, k.ú. Nové Sady u Olomouce, předem určenému zájemci společnosti 
OUTDOOR REKLAMNÍ MÉDIA, spol. s r.o.  
- dle důvodové zprávy bod I. A) 4)  
 
2. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi panem Petrem Jurečkou a paní Ivanou 
Odstrčilovou dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 8. 2003 čísl. spis. seznamu 3 bod II. B) 15 ve věci nevyhovění  
žádosti společnosti LG Philips Displays Czech republic s. r. o. o úplatný pronájem NP - 
skladu  v objektu Rooseveltova č. 101 dle důvodové zprávy bod III. 4)  
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup pozemků parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 506/3 zahrada o výměře 
646 m2 v k. ú. Slavonín z vlastnictví pana Karla Havla do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 917. 610,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 2)   
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1756 zast. pl. o výměře 343 m2 v k. ú. Olomouc – město 
panu Zdeňku Hejdukovi za kupní cenu ve výši 446 080,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 3)   
 
3. odprodej pozemku parc. č. 40/1 ost. pl. o výměře 162 m2 v k.ú. Týneček manželům Leoši 
a Haně Smetkovým za kupní cenu ve výši 58 150,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 4)   
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 702 zast. pl. o výměře 212 m2 v k. ú. Chomoutov 
Mysliveckému sdružení Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši 30 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II. 5)   
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 112/2 ost. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Černovír paní 
Anežce Trnavské za kupní cenu ve výši  18 593,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 7)   
 
6. odprodej pozemku parc. č. st. 846 zast. pl.  o výměře 11 m2 v k. ú. Chválkovice manželům 
MUDr. Stanislavu a Heleně Kubíkovým za kupní cenu ve výši 5 990,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II. 8)   
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 140 m2 v Chválkovice 
manželům Vladimíru a Haně Víchovým za kupní cenu 27 840,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II. 9)   
 
8. směnu pozemků p.č. 132/9 o výměře 1826 m2,p.č.132/10 o výměře 1717 m2 a p.č. 
132/11 o výměře 1818 m2,vše orná půda v k.ú.Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR- 
Pozemkového fondu ČR za pozemky p.č.906/23 o výměře 2699 m2, p.č.906/36 o výměře 
10228 m2, p.č.1007/10 o výměře 2463 m2, 1007/42 o výměře 2067 m2, 1171/1 o výměře 
4376 m2, vše orná půda v k.ú.Grygov a p.č. 1846/52 o výměře 4513 m2, orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce ve vlastnictví Statutárního města Olomouce a to bez cenového doplatku 
dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
9. odprodej pozemku parc. č. st. 767/2 zast. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Olomouc-město 
MUDr. Zoře Vysloužilové za kupní cenu ve výši 70 320,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 10)    
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Leoše a Hany Smetkových o odprodej pozemku parc. č. 41/1 orná půda 
o výměře 158 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod II. 4)   
 
2. žádosti manželů MUDr. Stanislava a Heleny Kubíkových o odprodej části pozemku parc. 
č. 808 lesní půda o výměře 147 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. 8)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 26.9.2002,čís.spis.seznamu 3.1.bod 44 ve věci schválení směny 
pozemků p.č. 132/9 o výměře 1826 m2, p.č. 132/10 o výměře 1717 m2 a p.č. 132/11 o 
výměře 1818 m2, vše orná půda v k.ú.Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR-Pozemkového 
fondu ČR v ceně 214.550,-Kč za pozemek p.č.741/43 o výměře 6195 m2 orná půda v 
k.ú.Nemilany ve vlastnictví SmOl v ceně 247 920,-Kč a to bez cenového doplatku dle 
důvodové zprávy bod III. 2)  
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2. usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod 36 ve věci nevyhovění 
žádosti paní Heleny Vlachové o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o 
výměře 54 m2 v k.ú.  Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit se změnou katastrálních hranic mezi k. ú. Hodolany a k. ú. Nové Sady u Olomouce  
dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
8. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu se společností BHV - AGRI s. r. o. na část pozemku parc. č. 
1721/10 orná půda o výměře 64. 000 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 
III. 3)  
T: 16.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup řešení majetkoprávních záležitostí dle závěrů důvodové zprávy k bodu I. a II. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Majetkoprávní záležitosti - zm ěna hranice k.ú. Svatý Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit žádost obce Samotíšky o změně hranic obce  Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
nesouhlasit se změnou hranic obce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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12 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
žádosti o odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 2 
str. 2 
 
3. schvaluje 
žádost o možnost proinvestování II. části kupní ceny za bytovou jednotku před 
zavkladováním kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
žádost o vrácení II. části kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků domu dle 
důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
5. 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 5 str. 2, 3 
 
6. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 6 str. 3, 4 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
13 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 59, s Pulkrábkovou Šárkou dle důvodové 
zprávy, bod 1 a)  
2. Dolní náměstí 39, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, s Malenkovou Lucií dle důvodové zprávy 
bod 1 b)  
3. P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 19, s Mižikárem Josefem dle důvodové 
zprávy bod 1 c) 
4. Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Danielovou Marcelou dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5.Balbínova 3, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 14, s Dvořákovou Jitkou dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
6. Balbínova 3, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 7, se Skotnicou Richardem dle důvodové 
zprávy bod 1 f) 
7. Černá cesta 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6, s Hasičským záchranným sborem dle 
důvodové zprávy bod 1 g) 
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8. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 13, s Martou Radomírem a Blaženou dle 
důvodové zprávy bod 1 h) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Pánková Pavlína,Lubomír, V.Řezáče 8, Olomouc 
Maholiaková Marie, Kamil, Černá cesta 13, Olomouc 
Matula Karel, Černá cesta 11, Olomouc 
Tomanová Alžběta, Černá cesta 29, Olomouc 
Kaláb Pavel, Topolová 1, Olomouc 
Kotulánová Martina, Topolová 2, Olomouc 
Popelková Lenka, Topolová 2, Olomouc 
Koníček Petr, Topolová 6, Olomouc 
Novák Antonín, Topolová 6, Olomouc 
Rožnovská Ivana, Topolová 6, Olomouc 
Šavrňáková Jana, Jan, Topolová 6, Olomouc 
Vařeka Stanislav, Topolová 6, Olomouc 
Kubová Jana, Topolová 6, Olomouc 
Bušo Antonín, Rumunská 11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
    b) na 1 rok s nájemci: 
Šandorová Dagmar, Topolová 2, Olomouc 
Bernatík Mojmír, Topolová 2, Olomouc 
Zvárová Pavla, Černá cesta 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 
Kišová Daniela, Černá cesta 29, Olomouc 
Karlach Radim, Topolová 2, Olomouc 
Rellová Svatoslava, Topolová 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b c) 
 
3. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu 
    a) na 2 roky s nájemcem: 
Renáta a Lukáš Čečetkovi, Stiborova 32, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
    b) na 1 rok s nájemcem: 
Marta Kozáková, tř.Kosmonautů 16, Olomouc 
Vladimír Gábor, Věra Cínová, Přichystalova 70, Olomouc 
Anna Krejčí, U Letiště 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b)  
    c) na 1/2 roku s nájemcem:                                                                              
Marie Mirgová, Přichystalova 70, Olomouc                               
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Kateřina Herinková, Mgr., Kmochova 16,  Olomouc 
Václav Sutner, Jungmannova 22, Olomouc 
Eduard Klemš, Praskova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c)    
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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14 Tržnice - další postup  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem podmínek pro výběr nájemce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s OKR předložit RMO návrh na zveřejnění úplatného 
pronájmu pozemků dle důvodové zprávy  
T: 16.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
předložit výsledky veřejného projednání dalšího využití lokality Tržnice včetně informací o 
dalším postupu ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Fond bytové výstavby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh čerpání z Fondu bytové výstavby dle důvodové zprávy na nejbližším 
zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit návrh čerpání prostředků z Fondu bytové výstavby dle upravené důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
závěry k jednotlivým bodům upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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16 Informace o východní tangent ě a severním spoji  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit informaci na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Návrh zm ěny ÚPnSÚ č.VIII 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 23.9. 2003 návrh změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v předloženém rozsahu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Parkovišt ě Štursova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy parkoviště na ul. Štursova dle 
důvodové zprávy 
T: 22.12.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
zahájit jednání s investorem OD Kaufland na financování stavebních úprav dle projektové 
dokumentace 
T: 27.1.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Síť mateřských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat materiál „Síť mateřských škol“ v komisi pro výchovu a vzdělávání a poslaneckých 
klubech 
T: 16.9.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
po projednání materiálu v komisi pro výchovu a vzdělávání předložit RMO k projednání 
T: 4.11.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Příspěvek – kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Čerpání  úv ěru r. 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny - čerpání úvěru r. 2003 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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22 Kruhová cihelna Slavonín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 30.9.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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25 Pravidla prodeje dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) upravenou důvodovou zprávu 
b) Seznam bytů přidělených organizacím dle přílohy č.2  
c) Seznam neprodaných bytových a nebytových jednotek  v majetku SmOl v již  prodaných 
domech  dle přílohy č.3 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku SmOl dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Seznam domů se záměrem prodeje  dle upravené přílohy č.1 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) vyhlášku č. 3/2003, kterou se mění vyhláška č. 13/1997, o převodu některých nemovitostí 
z majetku města Olomouce ve znění vyhlášky č. 14/1998 a vyhlášky  č. 8/2000 dle přílohy č. 
4 
b) vyhlášku č. 4/2003,  kterou se mění vyhláška  č. 2/2000 o převodu  některých nemovitostí 
z majetku města Olomouce dle přílohy č. 5  
 
5. ukládá 
odboru prodeje domů a  SNO, a.s. zpracovat metodický pokyn k přípravě podkladů pro 
prodej domů dle důvodové zprávy bod V 
T: 30.9.2003 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
6. ukládá 
odboru prodeje domů zpracovat návrh informační brožury dle upravené důvodové zprávy 
T: 30.9.2003 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
7. ukládá 
odboru prodeje domů a SNO a.s., zpracovat materiál o nakládání s bytovými jednotkami 
přidělenými organizacím, jako byty služební dle důvodové zprávy a přílohy č. 2. 
T: 30.9.2003 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
26 Pojistné události  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 500916957 dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Úhrada za cizí žáky - splátkový kalendá ř 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
splátkový kalendář dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 16.9.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Odborné komise RMO a výbory ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat předsedy poslaneckých klubů o činnosti odborných komisí RMO 
T: 4.11.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
3. odvolává 
člena bytové komise dle doplněné důvodové zprávy 
 
4. jmenuje 
člena bytové komise dle doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
29 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ podle bodu 1/ důvodové zprávy 
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3. jmenuje 
a) členku KMČ Nové Sady dle bodu 2/ důvodové zprávy 
b) členy  KMČ Neředín dle  bodu 2/ upravené důvodové zprávy 
c) člena KMČ Povel  dle  bodu 2/ upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Komanditní spole čnost H.C.Car  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat majetkoprávní podklady pro vstup do k.s. H.C.Car 
T: 16.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Vyhláška o místních poplatcích - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
harmonogram příprav dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
příslušným vedoucím odborů postupovat dle harmonogramu uvedeného v důvodové zprávě 
T: 14.10.2003 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí majetkoprávního odboru 
vedoucí stavebního odboru 
vedoucí odboru životního prost ředí 
vedoucí živnostenského odboru 
vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
ředitel M ěstské policie Olomouc 

 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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32 Změna plánu investic,  hrazených z nájemného  SMV, a.s . 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu plánu investic, hrazených z nájemného SMV, a.s. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy s 
výjimkou položky C. 4. 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
33 Přednádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup provedení prací dle bodu 3 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
34 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
paní Loučkové o odklad splátek na dobu tří měsíců u úvěrů č. 99/461 a č. 97/1116 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
35 Předzahrádka - ul. Šubova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR LENKA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 17,5 m2 pro žadatelku Lenku Hanusovou, Šubova 46,  
772 00 Olomouc, na dobu od 1.9. do 30.9. 2003  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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36 Různé - Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
členem umělecké rady Moravského divadla Olomouc ing. Vladimíra Pokorného 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Různé - Projekt Phare II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
zadat úkol vedoucím odborů seznámit se s projektem Phare II a předložit RMO návrh 
možných projektů 
T: 30.9.2003 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


