
USNESENÍ 
 

z 26. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18.11.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu 18.11.2003 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit informaci o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy na 
zasedání ZMO 
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) upravené důvodové zprávy 
- souhlasit s prodloužením termínů plnění ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
- souhlasit se změnou odpovědnosti u bodu 12 části 4 usnesení ZMO z 23.9.2003 dle části 
B) upravené důvodové zprávy 
 
5. vypouští ze sledování 
bod 2, část 5 usnesení RMO ze dne 18.3.2003, týkající se majetkoprávních záležitostí 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Ing. 
Jaroslavu Schubertovi - lokalita ul. 28. října - prodej koblih  dle důvodové zprávy bod  I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Žilinská 26 - 10,75 m2 (1. NP) předem určenému 
zájemci společnosti SPEA Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP - tř. Spojenců č. 10 - 41,55 m2 předem určenému 
zájemci paní Ivetě Kremplové dle důvodové zprávy bod I. 3)   
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4. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení trubek HDPE pro optický 
kabel na pozemcích parc. č. 350/29 o výměře 2 418 m2, parc. č. 350/21 o výměře 6 603 m2 
a parc. č. 497/2 o výměře 6 986 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel ve prospěch společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití  bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
5. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 633 orná půda  o výměře 9 m2  ve 
vlastnictví paní Růženy Výkrutíkové, část pozemku parc. č. 630 zahrada  o výměře 39 m2 ve 
vlastnictví pana Michala Psoty, část pozemku parc. č. 624 orná půda o výměře 36 m2 ve 
vlastnictví Anny Škráčkové a paní Anežky Snášelové (oprávněný dědic) a část parc. 623 
orná půda  o výměře 28 m2 ve vlastnictví Josefa a Miloslavy Zdražilových, vše v k.ú. Lošov  
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
6. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/5 orná půda  o výměře 293  m2 v k.ú. Pavlovičky 
manželům Ing. Jiřímu a Aleně Havelkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky vody na pozemku 
parc. č. 824/2 ost. pl. o výměře 50854 m2 v k. ú. Hodolany ve prospěch společnosti ČEPRO, 
a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení trubek HDPE  a telefonního 
kabelu na pozemcích parc. č. 780/1 o výměře 336 m2, parc. č. 1929/1 o výměře 34 102 m2, 
parc. č. 1935 o výměře 4 831 m2 a parc. č. 1933 o výměře 3 939 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních sítí na 
pozemcích parc. č. 38/3 ost. pl o výměře 2049 m2, parc.  č. 46/28 ost. pl. o výměře 786 m2, 
parc. č. 46/40 ost. pl o výměře 1573 m2, parc. č. 46/45 ost. pl o výměře 54 m2, parc. č. 46/55 
ost. pl. o výměře 1947 m2, parc. č. 46/73 ost. pl. o výměře 944 m2, parc. č. 48/10 ost. pl. o 
výměře 65 m2, parc. č. 48/15 zahrada o výměře 103 m2, parc. č. 57/10 orná půda o výměře 
1955 m2, parc. č. 57/13 ost. pl. o výměře 1069 m2, parc. č. 57/22 orná půda o výměře 3200 
m2, parc. č. 70/1 ost. pl. o výměře 4885 m2, parc. č. 71 ost. pl o výměře 2325 m2, parc. č. 
72/7 ost. pl. o výměře 761 m2, parc. č. 72/8 ost. pl o výměře 3130 m2 a parc. č. 80/1 ost. pl. 
o výměře 5916 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 613 zast. pl. o výměře 2436 m2, 
parc. č. 231/6 ost. pl. o výměře 2539 m2, parc. č. 273 ost. pl. o výměře 7763 m2, parc. č. 282 
ost. pl o výměře 6806 m2 a parc. č. 285 ost. pl. o výměře 16641 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. 
č. 152/4 zahrada o výměře 1554 m2, parc. č. 154/3 zahrada o výměře 401 m2, parc. č. 159/3 
zahrada o výměře 114 m2, parc. č. 1055 ost. pl o výměře 195 m2, parc. č. 1056/1 ost. pl. o 
výměře 920 m2, parc. č. 1058 ost. pl. o výměře 1072 m2, parc. č. 1059/1 ost. pl. o výměře 
10003 m2, parc. č. 1059/2 ost. pl o výměře 865 m2 a parc. č. 1126 ost. pl o výměře 394 m2, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)   
 
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačních sítí na 
pozemcích parc. č. 84 ost. pl. o výměře 865 m2,parc. č. 85/3 ost. pl. o výměře 105 m2 a 
parc. č. 85/5 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/3 ost. pl. o 
výměře 1245 m2, parc. č. 111/4 ost. pl. o výměře 579 m2 a parc. č. 8213 m2, vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 59 zast. pl. o výměře 968 m2, parc. č. 253 zast. pl. o výměře 1973 m2, parc. 
č. 349 zast. pl. o výměře 342 m2, parc. č. 29/1 zahrada o výměře 2415 m2, parc. č. 29/4 
zahrada o výměře 221 m2, parc. č. 29/6 zahrada o výměře 675 m2, parc. č. 29/7 ost. pl. o 
výměře 249 m2, parc. č. 53/1 ost. pl. o výměře 1496 m2, parc. č. 477/86 orná půda o výměře 
610 m2, parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 26628 m2, parc. č. 490/5 ost. pl. o výměře 3920 m2, 
parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 840 m2, parc. č. 757/18 ost. pl. o výměře 1809 m2, parc. č. 
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757/42 ost. pl. o výměře 267 m2, parc. č. 758/1 ost. pl. o výměře 1528 m2, parc. č. 758/27 
ost. pl. o výměře 1975 m2, parc. č. 758/44 ost. pl. o výměře 568 m2, parc. č. 762/18 ost. pl. o 
výměře 267 m2, parc. č. 762/28 ost. pl. o výměře 303 m2, parc. č. 762/39 ost. pl. o výměře 
32 m2, parc. č. 763/1 ost. pl. o výměře 631 m2, parc. č. 809/151 ost. pl. o výměře 1307 m2, 
parc. č. 809/316 ost. pl. o výměře 3441 m2, parc. č. 842/1 ost. pl. o výměře 6959 m2, parc. č. 
1045/1 ost. pl. o výměře 9962 m2, parc. č. 1045/15 ost. pl. o výměře 806 m2, parc. č. 
1045/20 ost. pl. o výměře 3714 m2, parc. č. 1045/21 ost. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 
1045/22 ost. pl. o výměře 874 m2, parc. č. 1045/24 ost. pl. o výměře 3981 m2, parc. č. 
1045/25 ost. pl. o výměře 6847 m2, parc. č. 1045/26 ost. pl. o výměře 2003 m2, parc. č. 
1045/27 ost. pl. o výměře 545 m2, parc. č. 1045/34 ost. pl. o výměře 1661 m2, parc. č. 
1056/1 ost. pl. o výměře 920 m2, parc. č. 1059/1 ost. pl. o výměře 10003 m2, parc. č. 1075/1 
ost. pl. o výměře 20462 m2, parc. č. 1082/1 ost. pl. o výměře 7849 m2, parc. č. 1082/3 ost. 
pl. o výměře 307 m2, parc. č. 1082/4 ost. pl. o výměře 1197 m2, parc. č. 1082/5 ost. pl. o 
výměře 267 m2, parc. č. 1082/6 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 1082/7 ost. pl. o výměře 
767 m2, parc. č. 1083/1 ost. pl. o výměře 3157 m2, parc. č. 1083/2 ost. pl. o výměře 2623 
m2, parc. č. 1083/5 ost. pl. o výměře 120 m2, parc. č. 1089/1 ost. pl. o výměře 830 m2, parc. 
č. 1089/3 zahrada o výměře 63 m2, parc. č. 1123 ost. pl. o výměře 5512 m2 a parc. č. 1134 
ost. pl. o výměře 878 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 445/1 ost. pl. o výměře 2937 m2, 
parc. č. 445/3 ost. pl. o výměře 151 m2 a parc. č. 445/4 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. 
A) 10)   
 
11. výpůjčku pozemku parc. č. 477/9 vodní plocha o výměře 3820 m2 v k. ú. Černovír   
sdružení SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy dle důvodové zprávy 
bod II. A) 13)   
 
12. úplatný pronájem MŠ Blahoslavova č. o. 2, č. p. 1101 na pozemku parc. č. 1388 v k. ú. 
Olomouc - město  SLUNÍČKO DĚTEM OLOMOUC o.p. s.  za podmínek odboru školství na 
dobu určitou 3 roky při nájemném - NP o výměře 124 m2  - 190,- Kč/m2/rok a  část pozemku 
sloužící jako zahrada o výměře 195 m2 - 1,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1)    
 
13. úplatný pronájem NP - Jungmannova č. 25 - 130 m2 Oblastní unii neslyšících Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
14. úplatný pronájem bytu 3. kategorie o výměře 60,89 m 2 v domě Sokolská č. 48 Sdružení 
Podané ruce za podmínky rekolaudace na nebytový prostor dle důvodové zprávy bod II. B) 
3)  
 
15. úplatný pronájem NP- 8.května 12/14 ve dvorním traktu 1.NP a 2.NP o velikosti 118 m2 
(dříve sklady) paní Ireně Svobodové dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
16. úplatný pronájem sklepa o výměře 15 m2 v domě Jeremenkova 32  paní Anně Barnetové 
dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
17. úplatný pronájem NP - Žilinská 26 - ordinace č. 105 o výměře 18,75 m2 a místnost č. 106 
(5,15 m2), č. 107 (11,17 m2), č. 108 (6,48 m2) a č. 109 (10,93 m2) MUDr. Miluši 
Procházkové dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
18. úplatný pronájem NP - Žilinská 26 - ordinace č. 104  (18,75 m2) a místnost č. 112 (12,90 
m2) MUDr. Sylvě Štefkové dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
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19. úplatný pronájem NP - Žilinská 26 - č. 103 (29,85 m2), č. 114 (3,51 m2), č. 115 (4,85 
m2), č. 116 (4,85 m2) a prostoru č. 101 - schodiště - 28, 90 m2 a prostor č. 102 - chodba - 25 
m2 MUDr. Miluši Procházkové a MUDr. Sylvě Štefkové při nájemném 400,-, 250,-, 250,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu NP 8. května 12, Olomouc v 1.NP, o velikosti 142 m2 za 
účelem provozování prodejny s cyklistickým zbožím a sportovních potřeb předem určenému 
zájemci společnosti Pramos spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
21. úplatný pronájem 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 panu Leoši Šnýdlovi dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
22. úplatný pronájem 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, Jindřichovi Nevrlému dle důvodové 
zprávy bod II. B) 18)  
 
23. 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, společnosti RADIO MEDIA s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 18)  
 
24. zveřejnění: 
1) úplatného pronájmu místnosti o výměře 8,5 m2 ve sklepním prostoru budovy č.p. 78 na 
pozemku parc.č.490 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, tř. Svobody 41, předem určenému 
zájemci panu Petrovi Strakovi,  
2) úplatného pronájmu místnosti o výměře 46,5 m2 v budově Hodolanského divadla č.p. 975 
na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci společnosti CZ servis - 
v.o.s.,  
3) úplatného pronájmu místnosti o výměře 33 m2 v budově Hodolanského divadla č.p. 975 
na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci panu Petrovi 
Ondruškovi,  
4) úplatného pronájmu plochy o výměře 7,5 m2 za účelem reklamy na budově Hodolanského 
divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, předem určenému zájemci 
společnosti WIPLAST spol. s r.o., 
5) úplatného pronájmu plochy o výměře 1 m2 za účelem reklamy na budově č.p. 78 na 
pozemku parc.č.490 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, tř. Svobody 41, předem určenému 
zájemci paní Věře Hlávkové 
- dle důvodové zprávy bod II. B) 18)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 582,5 m2 v k.ú. 
Hejčín panu Ing. Petru Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
26. zveřejnění odprodeje objektu č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. 
pl. o výměře 189  m2 v k. ú. Olomouc - město obecně dle důvodové zprávy bod III. 14)   
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 4 924 m2 v k. ú. 
Hodolany společnosti Auto Kubíček s. r. o. při nájemném  2,- Kč/m2/rok  za podmínky řádné 
údržby pozemku dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
28. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na r. 2004 ve výši 71.038.000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
 
 



 5 

29. uzavření nájemní smlouvy na plynárenské a plynové  zařízení  stavby „Plynofikace 
Lošov“,  mezi statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou a. s. Ostrava, 
dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
30. úplatný pronájem NP - Tř. Svobody č. 33 - 38,2 m2 - kavárna AIDA (Moravské divadlo) 
panu Manfredu Kuncovi dle důvodové zprávy bod II. B) 19)    
 
31. úplatný pronájem objektu č. 34 s pozemkem parc. č. st. 1385 zast. pl. o výměře 651 m2 
v k.ú.  Neředín panu Ing. Vratislavu Hrachovcovi dle důvodové zprávy bod III. 18) 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Jaromíra Barena o úplatný pronájem NP - tř. Spojenců č. 10 - 41,55 m2 dle 
důvodové zprávy bod I. 3)   
 
2. pana Jaroslava Crháka a  manželů Marie a Miroslava Škrabalových o úplatný pronájem 
části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1)   
 
3. pana Petra Včelaříka o úplatný pronájem NP - Tř. Svobody č. 33 - 38,2 m2 - kavárna AIDA 
(Moravské divadlo) dle důvodové zprávy bod II. B) 19)   
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 19. 8. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod II. A) 41) ve věci schválení 
úplatného pronájmu 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 IV. 3)  
 
2. část usnesení Rady města Olomouce ze dne 6.8.2002 a schvaluje sazby nájemného v 
nebytovém prostoru Pavelčákova 21 ve výši 400, 250,250,- Kč/m2/rok od 1.12.2003 dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
3. usnesení Rady města Olomouce ze dne 14.10.2003 a schvaluje zveřejnění úplatného 
pronájmu NP Dolní nám. 30/31 o výměře 76,36 m2 předem určenému zájemci Ing. Čeňku 
Beranovi dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
4. souhlasí 
1. se zvýšením nájemného pozemků parc. č. 312 o  výměře 25 840 m2 a parc. č. 210/1 o 
výměře 24 686 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín ve vlastnictví MUDr. Václava Fordeye z 10,- 
Kč/m2/rok na 12,50 Kč/m2/rok od 1. 11. 2003 dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
2. s prodloužením doby výpůjčky 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 na 10 let dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
3. s provedením stavebních úprav v NP - ZŠ – Heyrovského 33 spočívajících v opravě 
bazénu a zrušení sauny v celkové výši 367.000,- Kč s možností odpočtu vložených nákladů 
z vlastního účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 7)    
 
4. s prodloužením nájemního vztahu v NP tř. Svobody 27, Švédská 12  do 28.2.2004 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
5. s rozšířením subjektu na straně nájemce v nebytovém prostoru Marie Pospíšilové č. 2 o 
Pavla Žaroského dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
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6. s rozšířením subjektu na straně nájemce v nebytovém prostoru Lafayettova 1 o Antonína 
Havigera dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
7. s uzavřením dohody o dočasném užívání se společností Pramos spol. s r. o. od 1.10.2003 
do 28.2.2004 v  NP Horní náměstí 21 s měsíčním nájmem 24.992,- Kč a se zálohovou 
platbou na služby 12.886,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
8. s prodloužením smlouvy o nájmu NP - místnosti č. 104 o výměře 20 m2 a vedlejších 
prostor o výměře 15 m2 v přízemí objektu č. p. 34 na pozemku parc. č. 1366 zast. pl. v k.ú. 
Olomouc-město, Hynaisova 10, Olomouc, uzavřené s MUDr. Sylvou Štefkovou, do 
29.2.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
9. s prodloužením smlouvy o nájmu NP – místnosti č. 1001 v suterénu s příslušenstvím v 
objektu č.p. 34 na pozemku parc.č. 1366 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, Hynaisova 10, 
Olomouc, uzavřené s Matoušem Vykoukalem, do 29.2.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 
16)  
 
10. s prodloužením smlouvy o nájmu NP - místnosti č. 101 o výměře 5 m2, místnosti č. 3 o 
výměře 20m2, místnosti č.9 o výměře 9 m2, vedlejších prostor v přízemí objektu č. p. 34 na 
pozemku parc.č. 1366 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, Hynaisova 10, Olomouc, uzavřené s 
MUDr. Miluší Procházkovou, do 29.2.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
11. s prodloužením smlouvy o nájmu NP - místnosti č. 105 o výměře 20 m2, místnosti č. 106 
o výměře 30m2, vedlejších prostor o výměře 37 m2 v přízemí objektu č.p. 34 na pozemku 
parc.č. 1366 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, Hynaisova 10, Olomouc, uzavřené s MUDr. 
Jitkou Lovečkovou, Csc., do 29.2.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
12. s prodloužením smlouvy o nájmu NP -  místnosti č. 317 o výměře 22 ve 2.poschodí 
objektu č.p. 34 na pozemku parc. č. 1366 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, Hynaisova 10, 
Olomouc, uzavřené se společností ISOmont s.r.o., do 31.1.2004 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 16)  
 
13. s úhradou poplatku za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč a  daně z převodu 
nemovitostí z prostředků statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
5. nesouhlasí 
1. se změnou účelu nájmu na částech pozemku  parc. č.  444/2 o výměře 250 m2 a 570 m2  
v k.ú. Nová Ulice společnosti K - elektric s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
2. s pronájmem společných prostor v domě Legionářská 3 pro Pavla Sedláčka dle důvodové 
zprávy bod II. B) 13)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/5 orná půda  o 
výměře 293  m2 v k.ú. Pavlovičky s manžely Ing. Jiřím a Alenou Havelkovými při kupní ceně 
ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 5)    
 
2. odprodej pozemku parc. č. 28/3 orná půda  o výměře 537 m2 v k. ú. Pavlovičky manželům 
Ing. Stanislavu a Dagmar Grulichovým za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2, tj. 198 690,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1200/7 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová manželům Ing. 
Jiřímu a Heleně Vostrým za kupní cenu ve výši 9 267,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)   
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4. odprodej 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 
manželům Marii a Miroslavu Horákovým za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 7)   
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 582,5 m2 v k.ú. Hejčín s panem Ing. Petrem Pospíšilem při kupní ceně ve výši 591,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
6. výkup pozemků parc. č. 670/25 orná půda o výměře 580 m2 v k. ú. Chválkovice ve 
vlastnictví Jany Hamáčkové, za kupní cenu ve výši 237.800,- Kč, parc.č. 670/45 orná půda o 
výměře 531 m2 a parc.č. 728/7 ost.pl. o výměře 756 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví 
Karla Letochy za kupní cenu ve výši 527.670, -Kč, parc.č. 670/43 orná půda o výměře 577 
m2 a parc.č. 728/49 ost.pl. o výměře 494 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví manželů Karla 
a Veroniky Letochových za kupní cenu ve výši 439.110,-Kč, parc.č. 670/39 orná půda o 
výměře 138 m2 v k.ú. Chválkovice v podílovém spoluvlastnictví manželů Valérie a Františka 
Bučka za kupní cenu ve výši 56.580,-Kč, parc.č. 670/23 orná půda o výměře 458 m2 v k.ú. 
Chválkovice v podílovém spoluvlastnictví ČR - Pozemkového fondu, Ing. Milana Dostalíka a 
Milady Jedličkové za kupní cenu ve výši 187.780,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 767/2 zahrada o výměře 246 m2 ve vlastnictví 
paní Ludmily Skalkové, části pozemku parc. č. 767/3  zahrada o výměře 242 m2 ve 
vlastnictví pana Petra Souška a paní Ilony Souškové a části pozemku parc. č. 767/4  
zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Marka Gregurka a paní Hany Gregurkové, vše 
v k. ú. Slavonín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Holice u Olomouce 
manželům Ing. Rostislavu a Evě Veličkovým za kupní cenu ve výši 16.660,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 15)    
 
9. odprodej pozemku parc. č. 122/1 ost. pl. o výměře 714 m2, parc. č. 122/2 o výměře 4 m2, 
parc. č. st. 156/1 zast. pl. o výměře 191 m2 a části pozemku parc. č. 121/9 ost. pl. o výměře 
649m2,  vše v k. ú. Pavlovičky společnosti Shell  Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 
1.369.227,- Kč za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 121/9 ost. pl. o výměře 7 186 m2 a  parc. č. 
122/1 ost. pl.  o výměře 714 m2, vše v k.ú. Pavlovičky ve prospěch vlastníka objektu č. p.  63  
s pozemkem parc. č. st. 69 zast. pl. a nádvoří o výměře 826 m2 v k.ú. Pavlovičky dle 
důvodové zprávy bod III. 16)  
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 1029/22 ost. pl. o výměře 11m2 Řepčín manželům Ivo  a 
Marii Tichým za kupní cenu ve výši 10.881,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
11. odprodej objektu č. 34 s pozemkem parc. č. st. 1385 zast. pl. o výměře 651 m2 v k. ú. 
Neředín panu Ing. Vratislavu Hrachovcovi za kupní cenu ve výši 1. 395.990,- Kč s tím, že 
první splátka ve výši 855.990,- Kč se splatností do 3 týdnů od podpisu kupní smlouvy a další 
splátka 540.000,- Kč po 12 - ti měsících od podpisu dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
12. bezúplatný převod jiné stavby  - kůlny na pozemku parc. č. 401 zast. pl. o výměře 242 v 
k. ú. Lošov panu Miroslavu Pavelkovi dle důvodové zprávy bod III. 19)   
 
13. směnu části  pozemku parc. č. 1310/1 zast. pl. o výměře 63 m2 (dle GP parc. č. 1310/4) 
v k. ú. Slavonín ve vlastnictví paní Marcely Nevrlé za část pozemku  parc. č. 1320/1 ost. pl. o 
výměře 79 m2 (dle GP parc. č. 1320/3 o výměře 75 m2 a parc. č. 1320/4 o výměře 4 m2)  v 
k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Nevrlá doplatí 
cenový rozdíl ve výši 4 890,- Kč a za podmínky, že paní Nevrlá zruší zástavní  právo na 
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předmětné části pozemku dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 2 826 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti Auto Kubíček s. r. o. za kupní cenu ve výši 3. 250 895,- Kč dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)   
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 1465/1 ost. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům MUDr. Tomáši a Světlaně Brychtovým za kupní cenu ve výši 46 842,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Jaroslava Crháka a  manželů Marie a Miroslava Škrabalových o odprodej 
části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové 
zprávy bod II. A) 1)   
 
2. žádosti manželů Ing. Vítězslava a Mgr. Ivy Studničkových o odprodej pozemků parc. č. 
94/1 ost. pl. o výměře 969 m2 a parc. č. 96/1 orná půda o výměře 1 553 m2, vše  v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
3. žádosti společnosti SAN-JV, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 94/1 ost. pl. o výměře 
969 m2 a parc. č. 96/1 orná půda o výměře 1 553 m2, vše  v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
4. žádosti manželů Ing. Rostislava a Evy Veličkových  o odprodej části pozemku parc. č. 
1929/1 ost. pl. o výměře 170 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
5. žádosti Římskokatolické farnosti Hněvotín o revokaci usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003, 
čís. spis. seznamu 3.1, bod 26 ve věci nevyhovění žádosti Římskokatolické farnosti Hněvotín 
o převod části pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 432 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Římskokatolické farnosti Hněvotín dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 24 ve věci  subjektu 
při směně části  pozemku parc. č. 1310/1 zast. pl. o výměře 63 m2 (dle GP parc. č. 1310/4) v 
k. ú. Slavonín ve vlastnictví paní Aleny Šošolíkové  za část pozemku  parc. č. 1320/1 ost. pl. 
o výměře 79 m2 (dle GP parc. č. 1320/3 o výměře 75 m2 a parc. č. 1320/4 o výměře 4 m2)  v 
k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003,  čís. spis. seznamu 3.1, bod 58  ve věci schválení 
odprodeje 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 IV. 3)  
 
3. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 24 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů MUDr. Tomáše a Světlany Brychtových o odprodej části pozemku parc. č. 
1465/1 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
9. trvá 
na splnění podmínek odboru dopravy  do  31. 12. 2003 dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
10. požaduje 
za užívání nebytového prostoru Horní náměstí 21 z titulu bezdůvodného obohacení částku 
ve výši 191.902,50 Kč po společnosti Pramos spol. s r.o. a částku ve výši 345.424,50 Kč po 
Václavu Supíkovi - Sport centrum  dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
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11. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu bod III. 14)   
 
12. ukládá 
opětovně zveřejnit úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 89/1 
orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Nedvězí obecně dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
T: 2.12.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
13. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 841/34 o  výměře 389 m2 v k. ú. Hodolany 
uzavřenou s panem Robertem Staňkem dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
T: 2.12.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
14. ukládá 
zveřejnit odprodej objektu č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. pl. o 
výměře 189  m2 v k. ú. Olomouc - město v Radničních listech dle důvodové zprávy bod III. 
14)   
T: 2.12.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření budoucí a poté reálné smlouvy  na  zřízení věcného břemene dle bodu 24 
důvodové zprávy 
2. uzavření  smlouvy  na  zřízení bezúplatného věcného břemene dle bodu 11 důvodové 
zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření budoucí kupní a poté kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 13 
 
2. uzavření  kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 12, 25, 26 
 
3. uzavření  smluv o bezúplatném převodu pozemků ze státu na SMO dle důvodové zprávy 
bod 17, 18, 19, 21, 22 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti na uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 1 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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4 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. U Letiště 8, Olomouc, velikost 1+2, č. b. 6, s  Evou Ministrovou dle důvodové zprávy, bod 
1a) 
2. I. P. Pavlova 62, Olomouc, velikost 0+1, č. b. 10, se Zdeňkem Rudolfským dle důvodové 
zprávy, bod 1 b) 
3. Sladkovského 1E, Olomouc, velikost 2+kk, č. b. 13, s Evou Koutnou dle důvodové zprávy, 
bod 1 c)   
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou: 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Konopka Kamil, Markéta, Kosmonautů 16, Olomouc 
Žibridová Jitka, Pavel, Kosmonautů 14, Olomouc 
Kasal Tomáš, Šárka, Kosmonautů 20, Olomouc 
Prokeš Rastislav, Lenka, Kosmonautů 14, Olomouc 
Avrat Tomáš, Silvie, Kosmonautů 18, Olomouc 
Šauerová Martina, Ivo, Kosmonautů 12, Olomouc 
Rollerová Jana, Miroslav, Kosmonautů 20, Olomouc 
Rajnohová Hana, Martin, Kosmonautů 14, Olomouc 
Kardohelyová Jitka, Marcel, Kosmonautů 18, Olomouc 
Ing. Grohman Václav, Rožňavská 10, Olomouc 
Ing. Perháč Miroslav, Velkomoravská 59, Olomouc 
Mgr. Lamlová Kateřina, Alexandr, Albertova 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
    b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok: 
Řepišťák Miroslav, Pavelčákova 1, Olomouc 
Čonková Pavla, Roman, Černá cesta 29, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
    c) nájemní smlouva, která bude prodloužena na 1/2 roku: 
Daňhelová Anna, P. Přichystala 70, Olomouc 
Čonková Zdeňka, P. Přichystala 70, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P. Přichystala 70 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 
Žůrková Regína, Stiborova 28, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu: 
    na 2 roky s nájemcem: 
Eva Navrátilová, Černá cesta 33,  Olomouc 
Karel a Jana Demarovi, Karafiátová 1, Olomouc 
Eva Kyslíková, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)  
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4. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt  Javoříčská 2, Olomouc,  Blažena Černošková, MUDr.  o syna Martina Černoška a 
snachu Renátu Černoškovou 
na byt Charkovská 7, Olomouc, Helena Podhorná o vnuka Marka Palatku 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Karel Hladiš o vnuka Pavla Hladiše 
na byt Charkovská 7, Olomouc, Jaroslava Zapletalová o vnučku Veroniku Tichou 
na byt Charkovská 7, Olomouc, Alžběta Košutová o vnuka Romana Macháčka 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Lubomír a Vlasta Ondruškovi, o dceru Pavlu Kalábovou 
na byt Nešporova 11, Olomouc, Naděžda Holárková o syna Bruna Strniska a snachu 
Marcelu Strniskovou 
na byt Nešporova 11, Olomouc, Miluše Darnadyová o dceru Miluši Darnadyovou 
na byt Nešporova 11, Olomouc, Dobromila Klimková o vnuka Miroslava Matějčka 
na byt Nešporova 7, Olomouc, Emílie Šubová o dceru Miluši Šubovou 
na byt Velkomoravská 59, Olomouc, Jarmila Otiepková o syna Viktora Otiepku 
na byt Jeremenkova 32, Olomouc, Naděžda Weiserová o vnuka Michala Weisera 
na byt Jeremenkova 32, Olomouc, Ludmila Kovaříková o syna Jiřího Kovaříka 
na byt Nešporova 15, Olomouc, Ludmila Zamykalová o vnučku Kateřinu Zamykalovou 
na byt Velkomoravská 55, Olomouc, Hana Sedláčková o syna Miroslava Dvořáka 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Vlasta Kolmašová o syna Zdeňka Kolmaše 
na byt Velkomoravská 61, Olomouc, Andrej a Alice Sitárovi o vnuka Michala Sitára 
na byt Sienkiewiczova 5, Olomouc, Marie Kráčmarová o syna Aloise Kráčmara  
na byt Nešverova 1, Olomouc, Marie Svobodová o syna Vladimíra Svobodu 
na byt Řezáčova 18, Olomouc, Michal Musílek o přítelkyni Moniku Novákovou 
na byt Na Letné 57, Olomouc, Eva Menkalová o syna Michala Menkala 
na byt Sienkiewiczova 1, Olomouc, Marie Zajícová o dceru Lenku Zajícovou,Mgr. 
dle důvodové zprávy bod 5 a) až v)  
 
4. schvaluje 
přidělení bytu 1+2 paní Dagmar Šromové, bytem Olomouc, Neředínská 36 z důvodu 
veřejného zájmu s nájemním vztahem na dobu neurčitou a nájemným ve výši regulovaného 
dle dodatku důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
vyhledat vhodný byt dle podmínek uvedených v dodatku důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení I. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 164/1 v domě Rooseveltova 105 o částku 
ve výši 10.000,- Kč. Kupní cena za bytovou jednotku č. 164/1 činí 94.086,- Kč, z toho I. část 
kupní ceny činí 53.736,- Kč a II. část kupní ceny činí 40.350,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
str. 1 
 
2. schvaluje 
možnost odpočtu z II. části kupní ceny za náklady vynaložené na opravu topení v bytové 
jednotce č. 164/1 v domě Rooseveltova 105 na základě doložených faktur dle důvodové 
zprávy bod 1 str. 1 
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3. schvaluje 
vrácení zaplacené I. části kupní ceny ve výši 30.925,- Kč manželům Ing. Milanu a Ivetě 
Palkovičovým, Ztracená 3 dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 
 
4. schvaluje 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/1997, ve znění 
vyhlášky č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 4a str. 2, 3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky novým kupujícím za kupní cenu dle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové 
zprávy bod 4b str. 2, 3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 599/3 v domě Wellnerova 6 novému kupujícímu panu Janu Reifovi 
za navýšenou kupní cenu ve výši 148.683,- Kč, z toho I. část kupní ceny činí 92.773,- Kč a II. 
část kupní ceny činí 55.910,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 str. 3 
 
8. nevyhovuje 
žádostem o poskytnutí půdních prostor v domech určených k odprodeji dle důvodové zprávy 
bod 6 str. 3, 4 
 
9. schvaluje 
panu Zdeňku Novotnému splátkový kalendář u schválené kupní ceny ve výši 304.800,- Kč za 
pozemek parc. č. st. 348 zast. pl. o výměře 475 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to na čtyři 
splátky ve výši 76.200,- Kč po dobu 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy za pozemek parc. 
č. st. 348 zast. pl. o výměře 475 m2 v k. ú. Olomouc-město. První splátka bude uhrazena do 
30 dnů od podpisu kupní smlouvy na předmětný pozemek, další splátky budou v půlroční 
lhůtě dle důvodové zprávy bod 7 str. 4 
 
10. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 341/31 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Povel 
předem určeným zájemcům manželům Petru a Věře Náglovým dle důvodové zprávy bod 8 
str. 4, 5 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit odprodej pozemku parc. č. 277/2 zahrada o výměře 69 m2 v  k. ú. Nová Ulice 
manželům MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým a Ing. Marku Miklasovi za kupní cenu ve výši 
41.400,- Kč dle důvodové zprávy bod 9a str. 5, 6 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 277/3 zahrada o výměře 76 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům 
MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 9b str. 5, 6 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 277/4 zahrada o výměře 116 m2 v k. ú. Nová Ulice Ing. Marku 
Miklasovi za kupní cenu ve výši 69.600,- Kč dle důvodové zprávy bod 9c str. 5, 6 
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14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 377/3 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice 
spoluvlastníkům domu Mozartova 15 za kupní cenu ve výši 35.060,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 10 str. 6, 7 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 36/11 zahrada o výměře 123 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Rejskova 13 za kupní cenu ve výši 33.095,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 11 str. 7 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 48/4 zahrada o výměře 258 m2 v k. ú. Lazce spoluvlastníkům 
domu Lazecká 328/7 za kupní cenu ve výši 164.430,- Kč dle důvodové zprávy bod 12 str. 8 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 248 m2 v k. ú. Olomouc-město 
spoluvlastníkům domu Jiřího z Poděbrad 3 za kupní cenu ve výši 114.680,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 13 str. 8, 9 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 296/34 zahrada o výměře 677 m2 za kupní cenu ve výši 
393.060,- Kč a pozemku parc. č. st. 2141 zast. pl. o výměře 79 m2 za kupní cenu ve výši 
18.728,- Kč  vše v k. ú. Nová Ulice spoluvlastníkům domu Polívkova 53 dle důvodové zprávy 
bod 14 str. 9 
 
19. schvaluje 
změnu subjektu na straně nájemce, a to manželé MUDr. Pavel a MUDr. Marie Langerovi 
nahradí v nájemní smlouvě na pozemky parc. č. 245 st. pl. o výměře 275 m2 a parc. č. 368/4 
zahrada o výměře 761 m2 v k. ú. Nová Ulice manžele Romana a Renatu Buriánovi dle 
důvodové zprávy bod 15 str. 10 
 
20. schvaluje 
možnost proinvestovat II. část kupní ceny za  jednotku před podpisem kupní smlouvy ve 
výměně dveří u bývalé prádelny za protipožární dveře v suterénu  domu Na Šibeníku 4 dle 
důvodové zprávy bod 16 str. 10 
 
21. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 17 str. 10, 11 
 
22. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 18 str. 11 
 
23. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 19 str. 12 
 
24. schvaluje 
vrácení přeplatku ve výši  7.080,- Kč z  II. části kupní ceny za bytovou jednotku manželů 
Hamplových v domě Albertova 3b dle důvodové zprávy bod 20 str. 12 
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25. schvaluje 
vrácení a převod zaplacené II. části kupní ceny ve výši 54.686,- Kč na fond oprav 
spoluvlastníků bytových jednotek za účelem proinvestování do oprav společných částí domu 
dle důvodové zprávy bod 21 str. 12 
 
26. 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 22 str. 13 
 
27. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 23 str. 13, 14, 15 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení I. části kupní ceny o částku ve výši 105.000,- Kč  za nebytovou prostoru v domě 
Masarykova 51, 53, 55, z toho I. část kupní ceny po odečtu činí 560.100,- Kč, II. část  kupní 
ceny 645.614,- Kč, kupní cena celkem 1.205.714,- Kč dle důvodové zprávy a usnesení bod 
24b str. 15, 16, 17 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu Pravidel převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce 
(dále jen „Pravidla“) takto:  
- Článek 7, odstavec 2, věta druhá, Pravidel se mění a nově zní takto: „Při postupu podle 
odstavce 1 písm. a), b) nebo c) tohoto článku oprávněný nájemce v případě zájmu o nabytí 
nemovitosti musí ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení vrátit podepsanou smlouvu statutárnímu 
městu Olomouc.“  
- Článek 7, odstavec 4 Pravidel se ruší dle důvodové zprávy bod 25 str. 17, 18 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy - 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 m ěsta 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 
 
 
7 Nekryté požadavky - SK SKIVELO Neslyšících Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 75.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny - navýšení rozpo čtu odboru správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku dle upravené  důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2003 - nekryté požadavky na rozpo čet 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
10 Koncepce rekonstrukcí školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
variantu A) koncepce rekonstrukcí školních jídelen dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zařazení investičních prostředků na rekonstrukci školních jídelen do 
rozpočtu Statutárního města Olomouce na následující kalendářní rok ve smyslu schválené 
varianty 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. souhlasí 
s nárokováním částky ve výši 1,210.000,- Kč v rozpočtu roku 2004 na zpracování projektové 
dokumentace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 MDO - udělení souhlasu k nepen ěžnímu zú čtování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nepeněžním zúčtováním dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Rekonstrukce krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závěrečnou rekapitulaci stavebních prací dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s ředitelem SNO, a.s. předložit návrh rozpočtové změny, který zajistí 
profinancování investiční akce v roce 2003 
T: 25.11.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložili: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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13 Nákup autobus ů DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu D důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit do plánu investic pro rok 2004 požadované částky dle bodu D důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
15 Mošnerova - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
návrh na další postup dle bodu D důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
připravit smlouvu o poskytnutí příspěvku ŽS Brno, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 22.12.2003 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
zařadit  částku dle bodu D důvodové zprávy do návrhu plánu investic na rok 2004 
T: 25.11.2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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16 Informace o postupu prací - Generel dopravy v cent ru m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Strukturální fondy - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projekty dle specifikace v části B přílohy důvodové zprávy k dalšímu vyhodnocování 
 
3. ukládá 
předložit RMO projektové listy u projektů B) č. 2 a 3 přílohy důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Informace o napl ňování ÚPnSÚ - zm ěna č. XII 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 16.12.2003 Návrh na pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc dle návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Změna regula čního plánu Povel - Čtvrtky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 16. 12. 2003 Návrh na pořízení změny č. I regulačního plánu 
Sídliště Povel Čtvrtky dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č. I regulačního plánu sídliště Povel Čtvrtky dle návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Einsteinova - rekrea ční plocha  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Obecně závazná vyhláška o ÚPnSÚ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 16. 12. 2003 návrh vyhlášky o závazné části územního 
plánu sídelního útvaru Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Zástavy za dotace od Ministerstva pro místní rozvo j ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
vybrat a předložit na příští jednání rady objekty vhodné pro zřízení zástav za dotace dle 
důvodové zprávy, včetně ocenění těchto nemovitostí 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru prodeje dom ů 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na způsob ručení ze strany konečných příjemců dotací na výstavbu 
technické  infrastruktury vůči SMO dle důvodové zprávy  
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Vyhlášky o místních poplatcích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyhlášky o místních poplatcích ve znění upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit vyhlášky o místních poplatcích na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne  
16. 12. 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
24 Vyhláška o místních poplatcích – komunální odpad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad dle varianty I. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce dne 16. 12. 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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25 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením výjimek dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím účelových úvěrů 13. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
4. ukládá 
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke 
schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
udělení výjimek z Vyhlášky č. 6/1999 o FRB 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí účelových úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
26 Fond rozvoje bydlení - odklad splátek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádostem paní Vlasty Englové (úvěr č. 01/658 a č. 02/704) a paní Lenky Kotkové (úvěr č. 
01/638 a 02/736) o odklad splátek na dobu pěti měsíců 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
27 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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28 Komanditní spole čnost H.C.Car k.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr vstupu statutárního města Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s. za 
podmínky změny společenské smlouvy komanditní společnosti dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
pověřit náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera a Mgr. Petra Konečného jednáním o 
podmínkách vstupu SMO do komanditní společnosti H.C.Car k.s. 
 
4. ukládá 
předložit návrh záměru vstupu statutárního města Olomouce do komanditní společnosti 
H.C.Car k.s. Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Evropský region  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
primátora Ing. Martina Tesaříka dalším jednáním v předmětné záležitosti 
 
3. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
30 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 přílohy č. 1 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
31 Návrh úspor v rozpo čtu 2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
32 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o 

prodloužení lh ůty pln ění smlouvy o p ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením lhůty plnění smlouvy o půjčce do 30.6. 2004 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 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 
 
3. jmenuje 
členy KMČ podle bodu 2 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat předsedy a nové členy o jmenování 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
34 Plavecký stadion - smlouva s SK UP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením smlouvy  na částečné bezplatné užívání plaveckého stadionu SK UP 
Olomouc (120 hod./rok zdarma) do 31.12.2006 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 2.12.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
35 Plnění programového prohlášení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
36 Investi ční záměr - rekonstrukce ob řadní sín ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zařadit do plánu investic na rok 2004 variantu A) 
T: ihned 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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37 Žádost Fakultní nemocnice Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prominutím vrácení částky 142.824,60 Kč na účet SMO a s prominutím penále ze smlouvy 
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města  
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit uvedená prominutí dle bodu 2 usnesení 
 
4. ukládá 
předložit žádost Fakultní nemocnice na jednání ZMO dne 16.12.2003 
T: 22.12.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


