
 
USNESENÍ 

 

z 24. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 14.10.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 14.10.2003 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně  dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 28/5 orná půda  
o výměře 293  m2 v k.ú. Pavlovičky předem určeným zájemcům manželům Ing. Jiřímu a 
Aleně Havelkovým dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1200/7 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová 
Ulice předem určeným zájemcům manželům Ing. Jiřímu a Heleně Vostrým dle důvodové 
zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 409 zast. pl. o výměře 166 m2 s objektem č. p. 
93 a pozemku parc. č. 2670/2 zahrada o výměře 306 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová 
předem určeným zájemcům manželům Marii a Miroslavu Horákovým za kupní cenu ve výši 
350 000,- Kč dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 401/27 
orná půda o výměře 582,5 m2 v k.ú. Hejčín předem určenému zájemci panu Ing. Petru 
Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
5. úplatného pronájmu NP - Jungmannova č. 25 - 130 m2 předem určenému zájemci 
Oblastní unii neslyšících Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu bytu 3. kategorie o výměře 60,89 m 2 v domě Sokolská č. 
48 předem určenému zájemci Sdružení Podané ruce za podmínky rekolaudace na nebytový 
prostor dle důvodové zprávy bod I. 6)  
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7. zveřejnění úplatného pronájmu NP- 8.května 12/14 ve dvorním traktu 1.NP a 2.NP o 
velikosti 118 m2 (dříve sklady) předem určenému zájemci paní Ireně Svobodové dle 
důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu sklepa o výměře 15 m2 v domě Jeremenkova 32 předem 
určenému zájemci paní Anně Barnetové dle důvodové zprávy bod I. 8)    
 
9. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Nová 
Ulice  panu Vlastimilu Lehnertovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 1)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 12/16 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. 
Lazce paní Mgr. Renátě Pfaffové dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1712 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Olomouc - město manželům Mgr. Milanu a Pavle Svobodovým dle důvodové zprávy bod II. 
A) 3)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. Nová 
Ulice pani Michaele Zemanové  bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. 
A) 4)  
 
13. úplatný pronájem  části pozemku  parc. č. 161/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Černovír manželům Davidu a Ladislavě  Livingstonovým bez možnosti umístění účelových 
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
14. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Josefu Snášelovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 203/1 orná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Týneček 
manželům Jaroslavu a Věře Černým dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
16. úplatný pronájem  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 panu Georgi Nikolovi dle důvodové 
zprávy bod II. A) 8)  
 
17. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 350 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti MERIT GROUP a. s.  dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky vody na 
pozemcích parc. č. 238/5 ost. pl. o výměře 782 m2 a parc. č. 631/1 ost. pl. o výměře 27 508 
m2, vše v k.ú. Nová Ulice a uložení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. parc. č. 631/1 
ost. pl. o výměře 27 508 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti ČEPRO, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 373/2 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce ve vlastnictví Olomouckého kraje statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 12)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 780 m2 (dle GP parc. č. 
290/2) v k. ú. Lazce společnosti GEMO Olomouc, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 
14)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 559/4 ost. pl.  o výměře 131 m2 v k. ú. Nová 
Ulice manželům Stanislavu a Lence Faistaverovým dle důvodové zprávy bod II. A) 15)    
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22. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění výústního objektu  a  
právo vstupu a vjezdu přes pozemek parc. č. 1689/1 vodní plocha o výměře 66690 m2 v k. ú. 
Horka nad Moravou ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 
16)   
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění výústního objektu  
odpadního kanálu vodní nádrže Rozvišť a  právo vstupu a vjezdu přes pozemek parc. č. 
1612/4 vodní plocha o výměře 1385 m2 v k. ú. Horka nad Moravou ve prospěch statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
24. výběr nájemce NP - Pavelčákova č. 21 - parkovací stání 13,75 m2 mezi panem Janem 
Dombi, panem Mgr. Romanem Dárkem, paní Mgr. Bronislavou Paučkovou, panem Zdeňkem 
Poláčkem a paní Monikou Horovou formou obálkové metody na výši nájemného, kdy 
minimální výše nájemného činí 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
25. úplatný pronájem NP - skladu - 25 m2 v objektu Rooseveltova č. 101  společnosti LG 
Philips Displays Czech republic s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
26. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 3,5 - garážová stání paní Mgr. Vlastě Hanzalové - 
garážové stání č. 1, manželům Vlastimilu a Daně Poláčkovým - garážové stání č. 12, 
manželům Jarmile a Vladimíru Marčanovi - garážové stání č. 3, manželům Aleši a Janě 
Mičulovým - garážové stání č. 4, manželům Aleši a Janě Mičulovým - garážové stání č. 5, 
manželům Václavu a Marii Kolářovým - garážové stání č. 6, paní Jarmile Pospíšilové - 
garážové stání č. 7, manželům Hynku a Pavlíně Markovým - garážové stání č. 10, paní Mgr. 
Erice Polzerové - garážové stání č. 15, manželům Jiřině a Milanu Královým - garážové stání 
č. 13  dle důvodové zprávy bod II. B) 8)    
 
27. úplatný pronájem NP - garážového stání č. 10 - Balbínova ulice paní Monice Olčákové a 
úplatný pronájem NP - garážového stání č. 13 - Balbínova ulice manželům Drahomíru a 
Aleně Toncrovým dle důvodové zprávy bod II. B) 9)        
 
28. úplatný pronájem parkovacích stání  ve vnitrobloku domů Palackého 8, Legionářská 1 a 
Legionářská 3 panu Miroslavu Novákovi a manželům Miroslavu a Michaele Kopečným dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11)    
 
29.  
a) úplatný pronájem 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, panu JUDr. Petrovi Kyselákovi dle 
důvodové zprávy 
 
b) úplatný pronájem 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, panu Petrovi Ondruškovi dle důvodové zprávy 
 
c) úplatný pronájem 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, panu Pavlovi Perůtkovi dle důvodové zprávy 
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d) úplatný pronájem plochy o výměře  11 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, paní Vladimíře Gengelové (Hotel 
Hanácký dvůr) dle důvodové zprávy 
 
e) úplatný pronájem plochy o výměře 6 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, panu Jiřímu Zemanovi dle 
důvodové zprávy 
 
f) úplatný pronájem 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, panu Robertovi Tůmovi 
(Rangifer) dle důvodové zprávy 
 
g) úplatný pronájem plochy o výměře 6 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, paní Julii Foltynové (CANIS ) dle 
důvodové zprávy 
 
h) úplatný pronájem plochy o výměře 3 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, panu  Ing. Martinovi Němcovi  
(Výkup a prodej palet ) dle důvodové zprávy 
 
i) úplatný pronájem plochy o výměře 3 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č. p.  975 na pozemku  parc. č. st. 691, k. ú. Hodolany, společnosti COMATIC, spol.  
s  r.o. dle důvodové zprávy 
 
j) úplatný pronájem plochy o výměře 18 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k. ú. Hodolany, Janu Grézlovi a Sylvě Grézlové  
(HARYSERVIS II ) dle důvodové zprávy 
 
k) úplatný pronájem plochy o výměře 8 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, panu Jiří Němec (Agentuře W ) 
dle důvodové zprávy 
 
l) úplatný pronájem plochy (části štítové stěny) za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, společnosti A.R.T. 247 s.r.o. dle 
důvodové zprávy 
 
m) úplatný pronájem plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, společnosti Hotel Lafaytte s.r.o. 
dle důvodové zprávy 
 
n) úplatný pronájem plochy o výměře 18 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, společnosti B.Trading s.r.o. dle 
důvodové zprávy 
 
o) úplatný pronájem plochy o výměře 12 m2 za účelem reklamy na č.p. 630 na pozemku 
parc.č.st. 923, k.ú. Nové Sady u Olomouce, společnosti OUTDOOR REKLAMNÍ MÉDIA, 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 19)  
 
30. zveřejnění 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 
Jindřichovi Nevrlému dle důvodové zprávy bod II. B) 19)   
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31. zveřejnění 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 společnosti RADIO MEDIA s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 19)  
 
32. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemku 
parc. č. 81/6 zahrada o výměře 1378 m2 a kanalizace na pozemku 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) 18)     
 
33. záměr směny části pozemku parc. č. 115/53 orná půda o výměře 10 m2,  částí pozemku 
parc. č. 115/54 orná půda o celkové výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 115/55 orná půda 
o výměře 8 m2, vše v k.ú. Nová Ulice  ve vlastnictví Bytového družstva Kaskády Bacherova 
za části pozemku parc. č. 115/45 orná půda o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice  ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
34. zveřejnění odprodeje pozemků obecně dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Junáka - Svazu skautů a skautek ČR o úplatný pronájem NP - Na vozovce č. 38 - sklad 
13,80 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
2. pana Marka Kašpara o úplatný pronájem NP - garážového stání č. 13 - Balbínova ulice dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9)     
 
3. pana Pavla Sedláčka, paní Blanky Kudrnové, pana Oldřicha Žocha a pana Martina Čulíka 
o úplatný pronájem parkovacích stání  ve vnitrobloku domů Palackého 8, Legionářská 1 a 
Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 11)   
 
4. pana Petra Korytára o úplatný pronájem sklepa za účelem zřízení a provozování skladu v 
domě Ostružnická 40 dle důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
5. pana Ing. Berana o úplatný pronájem NP Dolní nám. 30/31 o výměře 76,36 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 18)  
 
6. pana Václava Bartoňka o revokaci části usnesení RMO ze dne 14.1.2003 čís.spis 
seznamu 2, bod I. 4) ve věci nevyhovění žádosti pana Václava Bartoňka o úplatný pronájem 
části pozemku parc. č. 1930 ostatní plocha o výměře 30 m2  v k. ú. Holice  za účelem 
parkování osobního automobilu dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
3. souhlasí 
1. s provedením stavebních úprav v ZŠ - Řezníčkova spočívajících v instalaci 
sádrokartonové příčky v celkové výši 120. 000,- Kč s možností odepisování vložených 
investic z vlastního účetnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 6)    
 
2. s instalací umyvadla s  mísicí baterií  bez ručního  nebo pažního ovládání v NP v objektu 
Štursova bez možnosti odpočtu vložených investic z nájemného dle důvodové zprávy bod II. 
B) 10)    
 
3. s odpočtem vložených investic spočívajících v opravě podlah v NP - Karafiátova 6 v 
celkové výši 9.855,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 12)    
 
4. se snížením nájemného v garážových stáních Balbínova č. 7,9 o 50 % do doby odstranění 
závad dle důvodové zprávy bod II. B) 13)   
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5. s prodloužením doby nájmu u úplatného pronájmu Švédské 1, zřízení kosmetické 
provozovny, 36,48 m2 do 15. 12. 2003 dle důvodové zprávy bod II. B) 14)   
 
6. se stavebními úpravami v NP - náměstí Hrdinů, cestovní kancelář, 118 m2 uvedenými v 
této důvodové zprávě v  maximální výši 309.907,- Kč s tím, že nájemce tyto stavební úpravy 
provede na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod II. B) 15) 
  
7. se zúžením předmětu nájmu o 39 m2 v NP - náměstí Hrdinů, cestovní kancelář dle 
důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
8. s prodloužením nájemní smlouvy v NP Dolní nám. 38, zřízení vinárny, 279,31 m2 s panem 
Stanislavem Holinkou do 31. 1. 2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
9. s modernizací vozové váhy na pozemku parc.č.532/4  ost.pl. v k.ú. Chválkovice v areálu 
panelárny Chválkovice spočívající v opravě vyhořelých senzorů a v instalaci závory s 
přenosovým čipem v celkové výši 350.000,-Kč bez DPH z investičních prostředků této 
společnosti a s následným odepisováním této investice  z účetnictví TSMO,a.s. dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)  
 
4. nesouhlasí 
s uložením výkopové zeminy na části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko 
dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
5. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 319/1 louka o výměře 400 m2  v k. ú. 
Nové Sady uzavřenou s panem Ing. Ivo Pospíšilem  k 1. 10. 2004 dle důvodové zprávy bod 
II. A) 9)  
T: 4.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
Správě nemovitostí Olomouc,  a. s. vypovědět nájemní smlouvu na garáž Křižíkova ul. –  
15 m2 uzavřenou s panem Ing. Pavlem Horákem dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
T: 4.11.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
7. ukládá 
předložit RMO k projednání návrh výše nájemného za pronájem 160 ks reklamních tabulí 
včetně informací o celkovém smluvním vztahu dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
T: 4.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
8. ukládá 
udělit společnosti Severomoravský plynárenský inženýring s. r. o. souhlas se vstupem na 
pozemek parc. č. st. 1389 zast. pl. v k.ú. Olomouc-město za účelem provedení rekonstrukce 
regulační stanice ul. kpt. Nálepky dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
T: 4.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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9. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 29. 4. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 2) ve věci 
schválení úplatného pronájmu NP - garážového stání č. 10 – Balbínova ulice  manželům 
Robertu a Daniele Janíčkovým a úplatný pronájem NP - garážového stání č. 5 - Balbínova 
ulice manželům Drahomíru a Aleně Toncrovým dle důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
2. usnesení Rady města Olomouce ze dne 15.7.2003 ve věci schválení zveřejnění 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  dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19)  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí výsledek výběru nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 74 
st. pl. o výměře cca  622 m2  k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Josefa a Drahoslavy Paluchových o odprodej části pozemku parc. č. 
629/19 zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
2. žádosti manželů Bc. Miroslava a PaedDr. Lenky Vatrtových o odprodej části pozemku 
parc. č. 447/1 orná půda o výměře 700 m2 a pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 809 
m2, vše v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
3. žádosti ČR - Ministerstva obrany o výkup objektu technické vybavenosti s pozemkem 
parc. č. st. 561 zast. pl. o výměře 685 m2, objektu technické vybavenosti s pozemkem parc. 
č. st. 562 zast. pl. o výměře 40 m2 a pozemku parc. č. 111/2 ost. pl. o výměře 5 884 m2, vše 
v k. ú. Hejčín z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. žádosti pana Ing. Josefa  Hrona 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)  
 
5. žádosti pana Mgr. Petra Žouželky o revokaci usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, čís. spis. 
seznamu 3.1, bod 7 ve věci nevyhovění  žádosti pana Mgr. Petra Žouželky o odprodej části 
pozemku parc. č. 247/1 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 
IV. 3)   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
postup při výběru dražebníka a schvaluje znění kritéria pro výběr dražebníka nazvané 
„Celkové náklady dražebníka“. Toto kritérium uváděné dražebníkem v % z ceny dosažené 
vydražením bude obsahovat:  
- Odměnu dražebníka 
- Náklady na organizační a materiální zabezpečení dražby 
- Náklady na znalecké ocenění předmětu dražby dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
- Náklady na pojištění dražitele z odpovědnosti za škodu 
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2. schvaluje 
Ing. Karla Šimšu a Ing. Štefana Gibalu jako licitátory neveřejných dražeb v domě Hrnčířská 
40 a garáží v domě Wellnerova 12 dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
3. nevyhovuje 
opětovné žádosti spoluvlastníků jednotek v domě Dukelská 5 a schvaluje spoluvlastníkům 
domu Dukelská 5 vrácení úroků ze zaplacené I. části kupní ceny za období od předání 
prvních kupních smluv na KÚ do předání druhých kupních smluv na KÚ (dle tabulky) a dle 
důvodové zprávy bod 3 str. 2, 3 
 
4. schvaluje 
pronájem předmětných pozemků společenství vlastníků bytů Václava III. 10 s výší 
nájemného 5,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové 
zprávy bod 5 str. 4, 5 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků domu Václava III. 10 o zřízení předkupního práva na předmětné 
pozemky dle důvodové zprávy bod 5 str. 4, 5 
 
6. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 1122/6 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.  Hodolany 
předem určenému zájemci paní Marii Hradecké a Mgr. Evě Souralové dle důvodové zprávy 
bod 6 str. 5 
 
7. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 2345 zast. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci manželům MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým dle důvodové 
zprávy bod 7 str. 5, 6 
 
8. schvaluje 
navýšení I. části kupní ceny jednotek v domě Albertova 25, 27, 29 o částku ve výši 6.143,- 
Kč za vynaložené náklady na likvidaci nefunkční technologie kotelny v domě Albertova 29 
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 8 str. 6, 7 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2000 a doporučuje schválit změnu spoluvlastnického 
podílu a kupních cen v domě Albertova 25, 27, 29 dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy bod 
8 str. 6, 7 
 
10. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod 9 str. 7 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej bytových jednotek oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené podle vyhlášky 
č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 10 str. 7 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci dle důvodové zprávy bod 11 str. 7, 8 
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13. schvaluje 
vrácení přeplatku kupní ceny ve výši 9.357,- Kč manželům Jaroslavu a Ireně Nedvědovým 
za bytovou jednotku v domě tř. Spojenců 18 dle důvodové zprávy bod 12 str. 8 
 
14. schvaluje 
odklad zaplacení I. části kupní ceny za bytovou jednotku o dva měsíce z důvodu vyřizování 
úvěru dle důvodové zprávy bod 13 str. 8 
 
15. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 14 str. 9 
 
16. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové  jednotky v domě Farského 29 dle důvodové 
zprávy bod 15 str. 9 
 
17. schvaluje 
možnost proinvestování II. části kupní ceny za bytovou jednotku před podpisem kupní 
smlouvy ve výměně oken v domě Wolkerova 50 dle důvodové zprávy bod 16 str. 9 
 
18. schvaluje 
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech, 
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 17 str. 10 
 
19. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 18 str. 10 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
4 Prodej dom ů - služební byty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený postup při prodeji bytů přidělených organizacím  dle důvodové zprávy   
 
2. ukládá 
Správě nemovitostí Olomouc, a.s. a odboru prodeje domů  realizovat prodej bytů přidělených 
organizacím dle upravené důvodové zprávy 
T: 22.12.2003 
O: vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Rekonstrukce krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. ukládá 
předložit závěrečnou rekapitulaci stavebních prací  
T: 4.11.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
Černá cesta 9, Olomouc, velikost 1+2, č.b. 10, s Milanem Dunkou dle důvodové zprávy,  
bod 1 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, P.Přichystala 70, Olomouc 
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, Švédská 1, Olomouc 
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 
Řehoř Martin, Eva, Černá cesta 12, Olomouc 
Lukášová Ilona, Černá cesta 21, Olomouc 
Ullverová Věra, Jindřich, Řezáčova 20, Olomouc 
Prášilová Lenka, Václav, Kosmonautů 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
    b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok: 
Fojtíková Lucie, Luděk, Kosmonautů 16, Olomouc 
Poláček Pavel, Nábřeží 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b)  
    c) nájemní smlouva, která bude prodloužena na 1/2 roku: 
Kašpárek Jiří, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 
Klempárová Marie, Komenského 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně bytu, 
přechodu nájmu 
na 2 roky s nájemcem: 
Věra Nesvadbová, Černá cesta 19, Olomouc 
Jiří Ovísek, Politických vězňů 2, Olomouc 
Jitka Schonová, Masarykova 58, Olomouc 
Mária Oláhová, Polská 66, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
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4. s uzavřením nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu 
Martina Vosková,Mgr., Řezáčova 6, Olomouc 
Michal Vachutka, Synkova 13, Olomouc 
Petr Kunc, Synkova 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c)     
 
5. s rozšířením nájemní smlouvy 
na byt  kpt.Jaroše 9, Olomouc, Jitka Hrstková o dceru Pavlínu Baborovou a zetě Patrika 
Babora 
dle důvodové zprávy bod 6)  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č.5 na ul.Balbínova 5, s panem Ing.Karlem 
Kopeckým, trvale hlášen na ul.Trnkova 22, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.38 v DPS Přichystalova 68, s paní Libuší Elgnerovou, 
trvale hlášenou na ul.Švabinského 1, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 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 důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2003 - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2003, 
týkající se závazných ukazatelů - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2003, týkající se závazných ukazatelů - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Návrh úspor v rozpo čtu roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
předložit RMO dopracovaný návrh úspor v rozpočtu roku 2003 dle upravené důvodové 
zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
11 ZOO - povolení investi ční akce a p řevodu mezi fondy 

organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací investiční akce „Vodovod  ZOO Olomouc - Sv. Kopeček“ z vlastních zdrojů ZOO 
Olomouc 
 
3. souhlasí 
s převodem částky 1,550.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové 
organizace 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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12 Rozpočtové zm ěny - výkupy pozemk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky ve výši 1,750.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Vyhlášky o místních poplatcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
14 Návrh na využití objektu d ětských jeslí na Jungmannov ě ulici  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
věcný záměr využití prostor dětských jeslí na Jungmannově ulici k datu 1.1.2004 dle varianty 
3.3 C důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
rozpracovat věcný záměr využití prostor dle varianty 3.3.C důvodové zprávy a předložit RMO 
T: 22.12.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Program prevence kriminality - darovací smlouva SK  Sigm ě 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení darování komponentů ke 
kamerovému systému SK Sigmě Olomouc,a.s. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Program prevence kriminality - projekt „Bezpe čně na silnici“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na navýšení podílu města na projekt „Bezpečně na silnici“ z finanční rezervy určené na 
Program prevence kriminality na rok 2003 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce 
s realizátorem projektu „Bezpečně na silnici“ dle důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Příspěvek v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytováni finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce, schválenými 
RMO dne 25.1.2000 
T: 4.11.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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18 Odpisy majetku p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem řešení interiéru jednacích místností RMO a ZMO a vstupního 
prostoru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
20 Transformace státní správy – okruhy problém ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zaslat dopis ministerstvu financí, min. vnitra a ÚZSVM ve smyslu bodu A. důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. ukládá 
prověřit počet a formu nájmu státních institucí v majetku města Olomouce 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
zaslat dopis ministerstvu financí, min. vnitra a ÚZSVM  dle bodu B. odst. 2 až 5 důvodové 
zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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5. ukládá 
zaslat dopis k refundaci nákladů OSSP - Litovel, Uničov, Šternberk dle bodu C. důvodové 
zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
6. ukládá 
zaslat dotaz na ministerstvo financí a ministerstvo  vnitra na  výklad formulace „příspěvku na 
osobní a věcné náklady“  dle bodů D. a E. důvodové zprávy  
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. souhlasí 
se zařazením částky 640.675,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
8. schvaluje 
vykrytí částky 640.675,- Kč z rezervy rozpočtu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
21 Park Malého prince  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh na dokončení parku Malého prince 
T: 2.12.2003 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
3. ukládá 
uplatnit v návrhu rozpočtu na rok 2004 částku na dokončení Parku Malého prince 
T: 4.11.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Phare II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přípravu projektů A1, A2, B1, B2, B3 na Phare 2003 část II dle harmonogramu důvodové 
zprávy 
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3. ukládá 
zajistit jednotlivé kroky přípravných prací v termínech dle důvodové zprávy, bod 3.3. 
projektových listů 
T: 2.12. 2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí majetkoprávního odboru 

 
4. ukládá 
ihned uplatnit v návrhu investičního plánu pro rok 2004 částku na výkupy pozemků a 
zpracování projektových dokumentací dle důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
ihned uplatnit v návrhu provozního rozpočtu pro rok 2004 částku na zpracování podkladů dle 
důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
23 Souhrnná zpráva o využití dota čních titul ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned zajistit vyřazení všech registrovaných žádostí o dotace na bytovou výstavbu z 
databáze SFRB dle důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Příprava m ěsta na strukturální fondy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uplatnění projektů na analýzu absorpční kapacity regionů dle části 4 důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rámec školení na projektové řízení dle části 5 důvodové zprávy včetně upravené přílohy 4 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
upřesňovat a analyzovat potenciální projekty včetně finančního rámce a možností 
spolufinancování a to i v návaznosti na zastoupení členů RMO v představenstvech DPMO, 
a.s. a VFO, a.s. dle části 2,3 a 7 důvodové zprávy při koordinaci oddělení hospodářského 
rozvoje 
T: 2.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
Novotný Martin, nám ěstek primátora 
Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru investic 
vedoucí odboru životního prost ředí 
vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru sociální pomoci 
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Výtah – radnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací výtahu dle varianty C2 
 
3. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
26 Úpravy komunikací - drobné akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací akce chodník na  ul. Schweitzerova - Voskovcova dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
realizovat akci chodník  na ul. Schweitzerova - Voskovcova  v roce 2003 dle důvodové 
zprávy 
T: 18.11.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
27 ISPA - výb ěrové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem firem do výběrového řízení na manažera projektu dle varianty 2 důvodové zprávy 
v případě, že nelze použít řešení dle varianty 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu s manažerem projektu dle důvodové zprávy do konce roku 2003 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
28 Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text dodatku ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Smlouvy s obchodními řetězci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě  se společností Euro Mall Olomouc, a.s. na linku č. 24 
 
3. schvaluje 
návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti se společností Euro Mall Olomouc, a.s. na 
linku č. 16 
 
4. schvaluje 
návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s JEDNOTOU České Budějovice  
 
5. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě se společností Euro Mall Olomouc, a.s. na linku č. 24 
T: 4.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
podepsat smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti se společností Euro Mall Olomouc, a.s. 
na linku č. 16 
T: 4.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
podepsat smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti s JEDNOTOU České Budějovice  
T: 2.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Změna kompetencí dopravní komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu kompetencí dopravní komise dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro vozidla Okresního soudu v Olomouci dle žádosti v 
souladu s důvodovou zprávou ad A) na vlastní náklady žadatele 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání: 
- pro Okresní státní zastupitelství Olomouc dle žádosti v souladu s důvodovou zprávou ad B)  
- pro p. Dr. Bedřicha Schuberta dle žádosti v souladu s důvodovou zprávou ad C)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Dodatek ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Stipendium SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o zřízení stipendia SmOl pro posluchače Univerzity Palackého v Olomouci 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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34 Zrušení fond ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce návrh na zrušení těchto 
účelových fondů 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit zrušení Fondu bytové výstavby a Fondu hospodářského rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
35 Plnění akčního plánu Programového prohlášení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci o plnění úkolů dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
zpracovat informaci o plnění úkolů za 4. čtvrtletí roku 2003 
T: 27.1.2004 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
4. bere na v ědomí 
posílení příspěvku na provoz Moravské filharmonii Olomouc dle upravené důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
posílení příspěvku na provoz Moravské filharmonii Olomouc dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
37 Změny v komisích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
Ing. Jiřího Krále z Povodňové komise města Olomouce a  komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 Povolení vjezdu do p ěší zóny, p řidělení bezplatné parkovací 

karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší  zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatných dlouhodobých parkovacích karet pro rok 2003 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Multimediální park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
funkční období zástupců Statutárního města Olomouce ve správní radě MMP dle bodu 2. 
důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
správní radě zvolit do funkce místopředsedy správní rady MMP ing. Jiřího Doležela 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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40 Státní integra ční program v oblasti zajišt ění bydlení azylant ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí přízemního panelového bytu č. 2,  vel. 4 + 1 v Olomouci, Černá cesta 47 pro účely 
zajištění bydlení azylantům v rámci Státního integračního programu po ukončení nájemní 
smlouvy stávajícím nájemcem k 22.5.2004 a vyčlenění tohoto konkrétního bytu od 23.5.2004 
pro potřeby Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantům 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Volný čas dětí a mládeže – rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
finanční příspěvky dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
42 Žádost o zm ěnu účelu využití poskytnutého finan čního 

příspěvku z rozpo čtu města v roce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti regionální poradny Bílého kruhu bezpečí v Olomouci dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
43 Návrh na poskytnutí finan čních p říspěvků z rozpo čtu 

Statutárního m ěsta Olomouce nestátním subjekt ům působícím 
v sociální oblasti  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce, schválenými 
RMO dne 24.9.2002 
T: 18.11.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Plán investic  SMV, a.s., Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený plán investic hrazený z nájemného SMV, a.s., Olomouc na rok 2003 dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
45 Cyklostezka Štítného - II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
  
2. schvaluje 
variantu dle bodu č. A1) důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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46 Darwinova ulice – odvodn ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
47 Zpráva ze služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
48 Služební cesta – Prešov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
služební cestu do Prešova dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
49 Objednávky ve řejných služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
projednat návrh rozpočtu objednávky veřejných služeb na rok 2004 v pracovní skupině ve 
složení: 
M. Novotný, M. Petřík, Mgr. Konečný, RNDr. Kosatík, Ing. Pokorný a Ing. Czmero 
T: 4.11.2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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50 Různé -  dopravní zna čení na jižním obchvatu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
požádat Ředitelství silnic a dálnic o změnu dopravního značení na jižním obchvatu 
T: 4.11.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


