
USNESENÍ 
 

z 28. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2.12.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu  2.12.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 12, část 3 usnesení RMO ze dne 30.9.2003, týkající se odvodu branců 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 460/9 ost. pl. o výměře 150 m2 v k. 
ú. Povel předem určenému zájemci panu Ing. Radku Látalovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 318/2 zahrada o výměře  300 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce předem určenému zájemci panu Romanu Eliášovi dle 
důvodové zprávy bod I. 2)   
  
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2  zahrada o výměře  90  m2 v  
k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Ing. Milanu Brnákovi dle důvodové zprávy bod I. 
3)  
 
4. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 451/27 ost. pl. o výměře 1128 m2 v k. ú. Povel 
předem určenému zájemci Sdružení hokejbalových mužstev v oblasti Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu sklepu, o velikosti 208 m2, v domě na Dolním náměstí 30 
předem určenému zájemci Ing. Čeňku Beranovi dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1025/1 orná půda o výměře 44 m2, parc. č. 
1025/12 orná půda o výměře 38 m2,  parc. č. 1192/1 ostatní plocha o výměře 21 m2 a  parc. 
č. 1192/2 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v k.ú. Slavonín Ředitelství silnic a dálnic ČR 
dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
7. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 309/8 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č. 
315/10 ostatní plocha o výměře 633 m2, parc. č. 321/7 ostatní plocha o výměře 38 m2, parc. 



 2 

č. 322/8 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 324/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, 
parc. č. 324/140 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 324/187 ostatní plocha o výměře 
14 m2, parc. č. 324/189 ostatní plocha o výměře 44 m2, parc. č. 324/191 ostatní plocha o 
výměře 27 m2, parc. č. 615/13 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Neředín Ředitelství 
silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
8. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 615/13 ostatní plocha o výměře 7m2, parc. č. 
634/39 ostatní plocha o výměře 11 m2,  parc. č. 309/8 ostatní plocha o výměře 401 m2, parc. 
č. 290 ostatní plocha o výměře 183 m2, parc. č. 296 ostatní plocha     o výměře  101 m2, 
parc. č. 303 ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č. 306 ostatní plocha  o výměře 42 m2, 
parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 415 m2, parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře  401 
m2, parc. č. 315/10 ostatní plocha o výměře 787 m2, parc. č. 321/6 ostatní plocha o výměře 
35 m2, parc. č. 321/7 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 322/7 ostatní plocha o výměře 
35 m2,   parc. č. 322/8 ostatní plocha o výměře 59 m2,  parc. č. 324/109 ostatní plocha o 
výměře 206 m2, 324/138 ostatní plocha o výměře 7 m2,  parc. č. 324/140 ostatní plocha o 
výměře 751 m2, parc. č. 324/143 ostatní plocha o výměře 17 m2,  parc. č. 324/160 ostatní 
plocha o výměře 12 m2, parc. č. 324/186 ostatní plocha  o výměře 191 m2, parc. č. 324/187 
ostatní plocha o výměře 36 m2, 324/188 ostatní plocha o výměře 19 m2,  parc. č. 324/189 
ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 324/191 ostatní plocha o výměře 38 m2,  parc. č. 
540/1 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 540/25 ostatní plocha o výměře 967 m2,   vše  
v   k. ú. Neředín   Ředitelství silnic a  dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
9. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1014/1 orná půda o výměře 56 m2 a parc. č. 
1014/5 orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Řepčín Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
10. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1014/1 orná půda o výměře 81 m2 a parc. č. 
1014/5 orná půda o výměře 30 m2, vše  v k. ú. Řepčín Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod II. A) 8)    
 
11. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 690/5 orná půda o výměře 437 m2, parc. č. 
905/29 orná půda o výměře 54 m2,  parc. č.905/41 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 
905/44 orná půda o výměře 49 m2, parc. č. 905/80 orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 
905/81orná půda o výměře 44 m2, vše v k. ú. Řepčín Ředitelství silnic a dálnic ČR  dle 
důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
12. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1192/2 ostatní plocha o výměře 326m2, parc. č. 
1189/1 ostatní plocha o výměře 386 m2,  parc. č. 1189/3 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše 
v k. ú. Slavonín Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
13. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1189/1ostatní plocha o výměře 16 m2 a  parc. 
č. 1189/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 vše v k. ú. Slavonín Ředitelství silnic a dálnic ČR 
dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodu na pozemcích 
parc. č. 501/8 lesní pozemek o výměře 39560 m2 a parc. č. 502 lesní pozemek o výměře 
251695 m2, vše v k. ú. Cholina ve prospěch svazku obcí Vodovod Pomoraví za 
jednorázovou úhradu ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
15. úplatný pronájem pozemků parc. č. st. 2322/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 
2313/3 zast. pl o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/3 zast. pl. o výměře 76 m2 a parc. č. st. 
2313/1 zast. pl. o výměře 431 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Sdružení pro rozvoj 
lokality Wellnerova dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
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16. úplatný pronájem - NP - garážové stání  č. 16 – Balbínova č. 3 - 26,9 m2 manželům 
Vladislavu a Renátě Bučkovým dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
17. úplatný pronájem části společných prostor a střechy domu Topolová 2,4,6,7,9, Peškova 
2 za účelem umístění antény a rozvodů pro příjem internetu předem určenému zájemci 
společnosti ERKOR, s.r.o., s dobou nájmu neurčitou a se sazbou nájemného 500,- Kč ročně 
dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
18. uzavření nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 – kanceláře o výměře   145, 40 m2 
mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem dle důvodové zprávy bod II. 
B) 9)  
 
19. zásady nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor bývalé kavárny Opera o 
výměře 742 m2, Horní nám. 21 dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
20. úplatný pronájem pozemků parc. č. 85/1 o výměře 219 m2 a parc. č. 85/2  o výměře 294 
m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany paní Markétě Gambové a panu Josefu Moničovi dle 
důvodové zprávy bod III. 15)  
 
21. úplatný pronájem pozemků parc. č. 701/2 ost. pl. o výměře 2145 m2, parc. č. 701/7 ost. 
pl. o výměře 364 m2, parc. č. 701/8 ost. pl. o výměře 2279 m2 a parc. č. 1468/10 ost. pl. o 
výměře 1767 m2, vše v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví společnosti Pozemní stavby - 
Panelárna, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
22. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 438 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní Zdence Zlámalové dle důvodové zprávy bod III. 21)   
 
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 431 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům Vladimíru a Ivoně Vyhnálkovým dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
24. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 434 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní Ivaně Martinkové dle důvodové zprávy bod III. 23)  
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 435 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín 
manželům Ing. Miroslavu a Zdeňce Horákovým dle důvodové zprávy bod III. 24)  
 
26. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 440 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín  paní 
Zdence Kulvaitové, Mgr. Petru Kulvaitovi a Ing. Zbyňku Kulvaitovi dle důvodové zprávy bod 
III. 25)  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 390 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město společnosti HG servis s.r.o. za účelem zřízení zázemí k restauračnímu 
zařízení Fontány za podmínek dle důvodové zprávy bod III. 28)  
 
28. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo jízdy přes pozemky parc. č. 
105/2 ost. pl., parc. č. 105/82 ost. pl. a parc. č. 404 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc - město ve 
prospěch společnosti HG servis s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 28)  
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 765 m2 a pozemku 
parc. č. st.  683/4 zast. pl. o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc – město společnosti HG 
servis s.r.o. za účelem zřízení sezónního restauračního zařízení Včelky za podmínek dle 
důvodové zprávy bod III. 28)  
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30. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc.č. 104/1 ost.pl. o výměře 5 833 m2, parc.č. 
105/50 ost.pl. o výměře 1 684 m2 a část pozemků parc.č. 125/6 ost.pl. o výměře 2 617 m2 a 
parc.č. 125/9 ost.pl. o výměře 412 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc předem 
určenému zájemci TSMO,a.s. dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Anny Sekerkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o 
výměře 10 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
2. manželů Zdeňka a Ivety Šislerových  o úplatný pronájem pozemku parc. c. 1291/2 ost. pl. 
o výměře 1.101 m2  v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
3. paní Milady Řehákové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 118 ost. pl. o výměře 2 291 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček ve prospěch nemovitosti na pozemku parc. č. st. 115 zast. pl. o výměře 120 m2  a 
pozemku parc. č. 117 zahrada o výměře 1 349 m2, nemovitosti na pozemku parc. č. st. 
116/2 zast. pl. o výměře 39 m2 a pozemku parc. č. 116/1 ost. pl. o výměře 151 m2, vše v k.ú. 
Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 12)    
 
4. manželů Ing. Aleše a Ing. Moniky Kráčmarových a  Dopravního podniku města Olomouce, 
a. s. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 164/3 ost. pl. o výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 
ost. pl. o výměře 403 m2, vše v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
5. manželů Ing. Hedviky a Josefa Kratochvíla o revokaci části usnesení RMO ze dne 
10.6.2003, číslo spis. seznamu 2, bod II.A) 8) ve věci úplatného pronájmu  pozemku parc. č. 
1596 louka o výměře 103 m2 v k. ú. Holice u Olomouce manželům Ing. Hedvice a Josefu 
Kratochvílovi dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
3. souhlasí 
1. s podnájmem pro Alenu Miketovou v nebytovém prostoru Karafiátova 6 za podmínek 
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 19.10.2003 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
2. s prodloužením doby nájmu u úplatného pronájmu Švédské 1, zřízení kosmetické 
provozovny, 36,48 m2 do 1.1.2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
3. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav vestavby domu tř. Svobody 27 ve výši 
1,221.790,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
4. prodloužením smlouvy o nájmu NP -  místnosti č. 209 o výměře 40,8 m2  ve 1.poschodí 
objektu č.p. 34 na pozemku parc.č. 1366 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město, Hynaisova 10, 
Olomouc, uzavřené se společností PELL´S Olomouc s.r.o., do 29.2.2004 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 10)  
 
5. s úhradou poloviny nákladů na oddělení pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy 
(náklady na geometrické plány) z rozpočtu statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)    
 
6. s prodloužením lhůty pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 1. 12. 2004 a 
lhůty pro podání žádosti o stavební povolení do 1. 12. 2005 při úplatném pronájmu s 
následným odprodejem části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Olomouc 
- město manželům Tichým dle důvodové zprávy bod IV. 5)    
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7. s prodloužením termínu pro podání žádosti o stavební povolení  a to do 1. 12. 2004 při 
úplatném pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 
26 m2 v k.ú. Olomouc - město paní Jitce Antošové dle důvodové zprávy bod IV. 6)    
 
8. se snížením nájemného za úplatný pronájem pozemků parc. č.  11175 ost. pl ., parc. č. 
1176 orná půda, parc. č. 1173 orná půda, vše v k. ú. Grygov u ploch, které nejsou 
dobývacím prostorem na 25 % z původní ceny a souhlasí s úpravou nájemní smlouvy na 
základě digitalizace dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
9. se změnou účelu nájmu v NP - Dolní náměstí č. 2 z prodejny značkového zboží Adidas a 
William Delvin na sázkovou kancelář, hernu s výherními hracími automaty a barem včetně 
odpovídající rekolaudace těchto prostor ve stavebním řízení za podmínky odsouhlasení 
řešení vzhledu interiéru a vstupu do provozovny radou  města dle důvodové zprávy bod IV. 
9)   
 
10. s podnájmem v NP - Dolní náměstí č. 2 pro společnost TIPSPORT a. s.  a TIPGAMES a. 
s. od 1. 1. 2004 dle důvodové zprávy bod IV. 9)   
 
11. s prodloužením nájemní smlouvy na úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. 
pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, uzavřené s paní Thi Bich Lien 
Ngo, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc, uzavřené s panem Duc Hung Nguyen, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o 
výměře 14 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc uzavřené s Bulharským kulturně 
osvětovým klubem, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, uzavřené se společností VINADONA, spol. s r.o., části pozemku parc. 
č. 104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, uzavřené s panem 
Janem Müllerem, části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, uzavřené s panem  Janem Přidalem za podmínek dle důvodové 
zprávy, tj. do 31.3.2004 dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
4. nesouhlasí 
1. s pronájmem skladu a společných prostor v domě Na Vozovce 38  pro Jaroslava Otáhala 
dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
2. se změnou subjektu na straně nájemce v NP Kmochova 20, klubovna  54 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12)    
 
5. pověřuje 
majetkoprávní odbor zavkladováním vestavby domu tř. Svobody 27 do majetku Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2003, čís. spis. seznamu 32, bod 1 ve věci souhlasu se 
změnou účelu nájmu v NP – Dolní náměstí č. 2 z prodejny značkového zboží Adidas a 
William Delvin na prodejnu značkového zboží William Delvin, dětského odívání a obuvi a bar, 
hernu bez možnosti umístění výherních automatů dle důvodové zprávy bod IV. 9)   
     
2. usnesení RMO ze dne 16. 9.  2003, čís. spis. seznamu 32 bod 2 ve věci souhlasu s 
podnájmem v NP - Dolní náměstí č. 2 pro společnost TIPSPORT a. s. a TIPGAMES a. s. od 
1. 10. 2003 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
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7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou s panem Lukášem 
Vysoudilem na část pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 2.800 m2 v k. ú. Lazce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)   
T: 19.12.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit odprodej objektu č. p. 261 – Helsinská 13 včetně 
přístřešku u vstupu  nacházejících se na  pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře  2279 
m2, vše v k.ú. Neředín  MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi v ZMO v březnu 
2004 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
T: březen 2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zpracovat podmínky nájemní smlouvy na objekt č. p. 261 - 
Helsinská 13 a část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře  1000 m2, vše v k.ú. Neředín 
s MUDr. Alenou Poučovou a MUDr. Igorem Mazochem dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
T: 19.12.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi předložit návrh nájemní smlouvy a řešení interiéru 
kavárny Opera k projednání radě města dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
T: 19.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 312/5 ost. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Holice u Olomouce 
společnosti Kappa Packaging Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši  113 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 1)   
 
2. odprodej částí pozemků parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 360 m2, parc. č. 1721/19 ost. 
pl. o výměře 413 m2 a parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 427 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce ČR - Státní rostlinolékařské správě za kupní cenu ve výši 960 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nová Ulice z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)    
 
4. výkup části pozemku parc. č. 103/7 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Bělidla z vlastnictví 
společnosti AŽD Praha s. r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 15 580,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
5. výkup části pozemku parc. č. 670/27 orná půda o výměře 442 m2 v k.ú. Chválkovice z 
vlastnictví pana Karla Zemana do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 181 220,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
6. směnu pozemků parc. č. 1468/11 ost. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 1468/12 ost. pl. o 
výměře 7 759 m2, vše v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví společnosti Pozemní stavby - 
Panelárna, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 164/3   ost. pl. o výměře 3 684 m2 a část 
pozemku parc. č. 164/4 ost. pl. o výměře 1 557 m2, vše v k.ú. Hejčín ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu s tím, že statutární město 
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Olomouc uhradí daň z převodu nemovitostí, včetně poplatku na návrh vkladu do katastru 
nemovitostí dle důvodové  zprávy bod III. 6)     
 
7. směnu pozemků parc. č. 133/1 zast. pl. o výměře 362 m2, parc. č. 134/2 zahrada o 
výměře 955 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 240 m2, parc. č. 203/3 
ost. pl. o výměře 513 m2, parc. č. 204/1 ost. pl. o výměře 554 m2, vše v k. ú. Bělidla, parc. č. 
st. 537 zast. pl. o výměře 116 m2 v k. ú. Chválkovice a infrastrukturní majetek - komunikace 
ve vlastnictví společnosti Lesostavby Šumperk, a. s. za objekt s pozemkem parc. č. 887/274 
zast. pl. a nádvoří o výměře 1870 m2 a pozemek parc. č. 887/1 ost. pl. o výměře 23872 m2, 
vše v k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouc s tím, že společnost 
Lesostavby Šumperk, a. s. doplatí cenový rozdíl ve výši 1. 673 964,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 7)   
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na kanalizaci v k.ú.  Slavonín mezi společností 
Lesostavby Šumperk, a. s. a statutárním městem Olomouc při kupní ceně ve výši 597 720,- 
Kč s tím, že stavba bude předána po dokončení kanalizace v k.ú. Slavonín v rámci programu 
ISPA dle důvodové zprávy bod III. 7)    
 
9. odprodej pozemků parc. č. 1111/1 o výměře 20 324 m2 a parc. č. 959/18 o výměře 2465 
m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. za kupní 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 17.313 721,- Kč za podmínky realizace záměru 
Olomouckého institutu ekonomie,  při nedodržení této podmínky bude ze strany statutárního 
města Olomouce uplatněna smluvní pokuta ve výši kupní ceny, tj. 17.313 721,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 8)  
 
10. odprodej pozemku parc. č. 51 zahrada  o výměře 91 m2 v k. ú. Olomouc - město 
manželům Antonii a Ing. Tomáši Kubálkovým za kupní cenu ve výši 292 119,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 9)   
 
11. směnu části pozemku parc. č. 240/2 ost. pl.  o výměře 5 m2 v k. ú. Bělidla ve vlastnictví 
manželů Petra a Ludmily Mikeladzových za část pozemku parc. č. 240/1 ost. pl.  o výměře 5 
m2 v k. ú. Bělidla ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínky, že manželé 
Mikeladzovi zruší zástavní právo na části pozemku parc. č. 240/2 ost. pl. v k.ú. Bělidla dle 
důvodové zprávy bod III. 10)   
 
12. směnu části pozemku parc. č. 72/1 orná půda o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 
1248/12 orná půda o výměře 18 m2, vše v k. ú. Droždín ve vlastnictví pana Ing. Antonína 
Šišky za pozemek  parc. č. 1248/27 orná půda o výměře 70 m2 ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 8 600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
13. odprodej Regulační stanice Chválkovice, včetně pozemku parc. č. 1124 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní  cenu 611.000,00 Kč, mezi  
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod III. 12)  
 
14. nabytí hlavního melioračního zařízení (HMZ) č. 1 00034-01/01, v pořizovací hodnotě 
308.874,00 Kč, z majetku Pozemkového fondu České republiky do majetku statutárního 
města Olomouce, bezúplatně, na základě privatizačního projektu zpracovaného PF ČR, dle 
důvodové zprávy bod III. 13)  
 
15. uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 85/1 o výměře 219 m2 
a parc. č. 85/2  o výměře 294 m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany s paní Markétou 
Gambovou a panem Josefem Moničem při kupní ceně ve výši 380,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 15)   
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16. odprodej části pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 438 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce panu Ing. Karlu Holíkovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod III. 19)  
 
17. bezúplatný převod jiné stavby  - kůlny na pozemku parc. č. 401 zast. pl. o  výměře 242 v 
k. ú. Lošov panu Miroslavu Pavelkovi za podmínky, že pan Miroslav Pavelka provede na 
vlastní náklady oplocení na pozemku parc. č.  401 zast. pl. a pozemku parc. č. 402 zahrada, 
vše v  k. ú. Lošov dle důvodové zprávy bod III. 26)    
 
18. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/1 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Janu Sedláčkovi za kupní cenu ve výši 10 267,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 27)   
 
19. odprodej pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 zast. 
pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město společnosti HG servis s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 749.770,- Kč s tím, že kupní  smlouva nabude platnosti dnem podpisu a návrh 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po doložení vlastnického 
práva společnosti HG servis s. r. o. k objektům na pozemcích parc. č. st. 683/1 zast. pl., 
parc. č. st. 683/2 zast. pl. a parc. č. st.  683/5 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc  - město a za 
podmínky zřízení předkupního práva na pozemky parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 
m2 a parc. č. st.  683/5 zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město ve prospěch 
statutárního města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že kupující je povinen pro 
případ jakéhokoli zcizení předmětné pozemky nabídnout zpětně ke koupi za stejných 
podmínek, jak pozemky nabývá a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene umístění trafostanice, včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch 
statutárního města Olomouc a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění rozvodných skříní veřejného osvětlení včetně technologie fontány, včetně přístupu 
za účelem údržby a oprav ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc a.s. dle důvodové zprávy 
bod III. 28)  
 
20. výkup pozemků parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 506/3 zahrada o 
výměře 646 m2, vše v k. ú. Slavonín z vlastnictví pana Karla Havla do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 917.610,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 30)  
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 1458/1 ost. pl. o výměře 179 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům Michalu a Petře Špičkovým za kupní cenu ve výši 89.500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 31)  
 
22. odprodej částí pozemku parc. č. 1071/1 o celkové výměře 909 m2 a části pozemku parc. 
č. 1071/3 o výměře 18 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Bytovému družstvu 
Terasy Olomouc za kupní cenu ve výši 509 850,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 32)   
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Milady Řehákové o odprodej části  pozemku parc. č. 118 ost. pl. o výměře 
775 m2 v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
2. žádosti manželů Ing. Aleše a Ing. Moniky Kráčmarových a  Dopravního podniku města 
Olomouce, a. s. o odprodej  pozemků parc. č. 164/3 ost. pl. o výměře 3 708 m2 a parc. č. 
446/8 ost. pl. o výměře 403 m2, vše v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
3. žádostem  společnosti Neom s. r. o. , společnosti P.M. Proxima spol. s r. o.,  pana 
Vladimíra Vítka - Gama, paní Vlasty Psotové a pana Václava Šimka  o odprodej objektu s 
pozemkem parc. č. 887/274 zast. pl. a nádvoří o výměře 1870 m2 a pozemek parc. č. 887/1 
ost. pl. o výměře 23872 m2, vše v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 7)   
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4. žádosti společnosti Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. o výkup pozemků parc. č. 
701/2 ost. pl. o výměře 2145 m2, parc. č. 701/7 ost. pl. o výměře 364 m2, parc. č. 701/8 ost. 
pl. o výměře 2279 m2 a parc. č. 1468/10 ost. pl. o výměře 1767 m2, vše v k. ú. Chválkovice z 
vlastnictví společnosti Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16)   
 
5. žádosti pana Waltra Vysloužila o odprodej pozemků parc. č. st. 817 zast. pl. o výměře 364 
m2 a parc. č. 283/20 ost. pl. o výměře 1 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady  u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 17)   
 
6. žádosti manželů Růženy a Antonína Chmelíčkových o odprodej části pozemku parc. č. 
57/10 orná půda o výměře 280 m2  v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod III. 
18)   
 
7. žádosti společnosti LUMIMONT, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 1005/1 orná půda o 
výměře 2 974 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)   
 
8. žádosti paní Zdenky Zlámalové o odprodej pozemku parc. č. st. 438 zast. pl. o výměře 19 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 21)  
 
9. žádosti manželů Vladimíra a Ivony Vyhnálkových o odprodej pozemku parc. č. st. 431 
zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
10. žádosti paní Ivany Martinkové o odprodej pozemku parc. č. st. 434 zast. pl. o výměře 19 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 23)  
 
11. žádosti manželů Ing. Miroslava a Zdeňky Horálkových o odprodej pozemku parc. č. st. 
435 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 24)  
 
12. žádosti paní Zdenky Kulvaitové, Mgr. Petra Kulvaita a Ing. Zbyňka Kulvaita o odprodej 
pozemku parc. č. st. 440 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 
25)  
 
13. žádosti manželů Vladimíra  a Marty Kubelkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 11. 3. 
2003, čís. spis. seznamu 3.1. bod 12 ve věci nevyhovění žádosti manželů Vladimíra  a Marty 
Kubelkových o odprodej pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 v k. ú. Povel 
dle důvodové zprávy bod IV. 3)    
 
13. doporu čuje zastupitelstvu 
1. nesouhlasit s nabytím vodovodu z vlastnictví společnosti Lesostavby   Šumperk, a. s. do 
vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
2. souhlasit se vstupem  do honebního společenstva Grygov- Nový Dvůr a jmenovat 
zástupce v orgánu tohoto honebního společenstva,vedoucího obchodního oddělení 
majetkoprávního odboru dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
3. souhlasit se změnou termínu splátek kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 505/1 orná 
půda o výměře 664 m2 v k.ú. Holice u Olomouce manželům Antonínu a Marii Jakubcovým z 
15. 9. 2004 na 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
4. pověřit vedoucího obchodního oddělení majetkoprávního odboru připravit podklady pro 
vstup do honebního společenství Grygov - nový dvůr dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část usnesení ze  dne 4.11.2003  č. 3 bod 2/2 ve věci uzavření  smlouvy budoucí a po 
realizaci akce smlouvy reálné na zřízení úplatného věcného břemene obsahujícího  právo 
průchodu nebo přejezdu pro veřejnost na trase cyklistické stezky na pozemku parc. číslo 
449/38 - ostatní plocha, vedeném na LV č. 1702 k.ú. Nová Ulice , obec Olomouc ve 
vlastnictví University Palackého   ve prospěch Statutárního města Olomouc za cenu dle 
znaleckého posudku a schvaluje uzavření  smlouvy budoucí a po realizaci akce smlouvy 
reálné na zřízení úplatného věcného břemene obsahujícího  právo průchodu nebo přejezdu 
pro veřejnost na trase cyklistické stezky v rozsahu do 15 m2 na pozemku parc. číslo 449/38 - 
ostatní plocha, vedeném na LV č. 1702 k.ú. Nová Ulice , obec Olomouc ve vlastnictví 
University Palackého   ve prospěch Statutárního města Olomouc za cenu 1,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Pavelčákova 18, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 3, s Kelčovou Janou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a)   
2. Denisova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6, s Killmaierovou Evou dle důvodové zprávy 
bod 1 b)   
3. Skupova 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12, s Universitou Palackého v Olomouci dle 
důvodové zprávy bod 1 c)  
4. Jiráskova 10C, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, se Zavadilovou Jindřiškou dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
5. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10, s Mlíčkovou Kateřinou dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
6. Balbínova 3, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 5, s Kresovou Janette dle důvodové zprávy bod 
1 f) 
7. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 51, s Janem Ludovítem dle důvodové 
zprávy bod 1 g) 
8. Tř. Svornosti 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Bakovou Janou dle důvodové zprávy 
bod 2 a)   
9. Helsinská 10, Olomouc, velikosti  1+2, č.b. 2, s Kubiridžákem Romanem dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
10. Heyrovského 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15, s Pilečkovou Jaroslavou dle důvodové 
zprávy bod 2c) 
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11. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 60, s Richterovou Marií dle důvodové 
zprávy bod 3) 
12. Rožňavská 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9, se Sosíkovou Miroslavou, Sosíkem 
Jaromírem, Studeckým Pavlem dle důvodové zprávy bod 4 a) 
13. Stiborova 26, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 14, s Tunysovou Miluší dle důvodové zprávy 
bod 4 b) 
14. Družební 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, se sourozenci Tkadlečkovými dle důvodové 
zprávy bod 5 a) 
15. Charkovská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s Jermářem Pavlem dle důvodové zprávy 
bod 6)   
16. Sienkiewiczova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 s paní Dagmar Šromovou dle 
upravené důvodové zprávy bod 14) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřené na dobu určitou: 
    a) na 2 roky s nájemcem:  
Prokeš Miloš, Marta, Černá cesta 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a) 
    b) nájemní smlouva, která bude prodloužena na 1 rok: 
Universita Palackého v Olomouci, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 b)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
Barkociová Monika, Nálevkova 13B, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu: 
    a) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na dobu určitou 2 roky: 
Pavla Navrátilová, Rožňavská 8, Olomouc 
Michal a Simona Prstkovi, Mariánská 8, Olomouc 
Marie Messnerová, nám. Terera 2, Olomouc 
Vladimír Jančí, Černá cesta 45, Olomouc 
    b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok: 
Soňa a Rainhold Petrovi, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
Hana Týřlová, Wolkerova 44, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9 a,b)  
 
4. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu: 
Pavel Morávek, Černá cesta 3, Olomouc 
dle důvodové zpráva bod 10) 
 
5. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
Jitka Utíkalová,Mgr., I.P.Pavlova 62, Olomouc, vel. 3+1 
Dušan Folvarčný,Ing., Politických vězňů 2, Olomouc, vel. 2+1 
Tomáš Bureš, Nešporova 7, Olomouc, vel. 1+1 
Miloslava Trněná, Nešporova 7, Olomouc, vel. 2+1 
Lubomír a Věra Kvapilovi, Synkova 4, Olomouc, vel. 3+1 
Anna Bečičková, Synkova 4, Olomouc, vel. 2+1 
Vlasta Šišková, Balbínova 7, Olomouc, vel. 2+kk 
Martina Žilková, Černá cesta 11, Olomouc 
Jaroslav Macháček, Černá cesta 17, Olomouc 
Jarmila Nečesaná, I.P.Pavlova 42, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 11)                                                        
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6. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Martina Kulatá a David Zeman, Dukelská 9, Olomouc 
Jana Ježková, Na Vozovce 50, Olomouc 
Marián Tokoly a Michaela Tokolyová, Rožňavská 16, Olomouc 
Petra Mádrová, tř. Kosmonautů 18. Olomouc 
Jiří Ondráček, Lazecká 65, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 12 a,b,c,d,e)    
 
7. s rozšířením nájemní smlouvy: 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Bohunka Kolmašová o vnuka Jana Vamberu 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Vlasta Kramářová o vnučku Simonu Kramářovou 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Jaromír a Drahomíra Štýbnarovi  o dceru Marii Štýbnarovou a 
syna Jiřího Štýbnara 
na byt Dolní náměstí 30, Olomouc, Ladislav Zatloukal o Věru Dostálovou 
na byt Nešporova 9, Olomouc, Jelena Bazalíková o vnuka Michala Holly 
na byt Nešporova 7, Olomouc, Marie Pabišková o vnuka Jiřího Pabišku 
na byt Velkomoravská 61, Olomouc Tomáš a Zdeňka Krainovi o rodiče Pavla a Zdeňku 
Krainovou 
na byt Praskova 9, Olomouc, Ervín a Milada Walterovi o dceru Zuzanu Walterovou 
na byt Foerstrova 15, Olomouc, Viliam Nagy o Boženu Šolcovou 
na byt Foerstrova 17, Olomouc, Karla Drexová o dceru Evu Fialovou 
na byt Foerstrova 33, Olomouc, Vladislav Červinka o vnuka Petra Kvitu 
na byt Praskova 11, Olomouc Věra Jordánová o vnučku Pavlínu Krischkovou 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Petr a Hana Peřinovi o dceru Hanu Peřinovou 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Marie Václavíková o dceru Petru Václavíkovou 
na byt Na Letné 59, Olomouc, František Gavenda o vnuka Pavla Vařeku 
na byt Sienkiewiczova 5, Olomouc, Augustin a Alena Liškovi o dceru Zuzanu Liškovou 
na byt Sienkiewiczova 3, Olomouc, Eva Balcárková o druha Vladimíra Nováka 
na byt Sienkiewiczova 7, Olomouc, Alena Draxlová o vnučku Zuzanu Richtárovou 
na byt Wanklova 14, Olomouc, Anna Hasalíková o dceru Moniku Hasalíkovou 
na byt Za vodojemem 8, Olomouc, Alžběta Jílková o vnuka Jana Čecháka       
na byt I.P.Pavlova 38, Olomouc, Josef Veszlík o vnuka Alexandra Veslíka 
na byt Masarykova tř. 52, Olomouc, Alena Zubíková o vnuka Rostislava Zubíka 
na byt Jeremenkova 30, Olomouc, Věra Obrová o vnučku Ingrid Obrovou,Mgr. 
na byt Foerstrova 15, Olomouc, Jana Vymětalová o dceru PhDr. Janu Bubenkovou,Csc., a 
zetě PhDr. Josefa Bubenka,Csc. 
na byt Na Letné 55, Olomouc, Lýdia Zvěřová o syna Zdeňka Zvěře   
dle důvodové zprávy bod 13) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v DPS Příčná 4, s panem Ivanem Oklešťkem, 
trvale bytem Vodární 5, Olomouc 
 
b)  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v DPS Fischerova 4, s paní Libuší 
Beschornerovou, trvale bytem Hálkova 31, Olomouc 
 
c) uzavření nájemní smouvy na byt č. 12 v DPS Přichystalova 64, s paní Helenou 
Novákovou, trvale bytem Lazecká 71, Olomouc 
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d) uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 8 v ul. Handkeho 1, s paní Ivanou 
Moťkovou, bytem Boleslavova 20, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1658/1 zast. pl. o výměře 47 m2 v k. ú. Olomouc-
město předem určenému zájemci Ing. arch. Janu Šmoldasovi dle důvodové zprávy bod 1 str. 
1 
 
2. schvaluje 
uzavření dohody s manžely Vlčkovými o skončení nájmu na předmětný pozemek dle 
důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
3. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 501/15 zahrada o výměře 321 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce předem určenému zájemci manželům Tomáši a Dianě Vebrovým dle důvodové 
zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 414/37 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Březinova 3 za kupní cenu ve výši 160.500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 3 str. 2 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 871 zast. pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany spluvlastníkům 
domu Hálkova 23 za kupní cenu ve výši 34.384,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 str. 3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 414/5 zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Masarykova 27 za kupní cenu ve výši 87.050,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 5 str. 3, 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 336/1 zahrada o výměře 222 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu Horní Hejčínská 15 za kupní cenu ve výši 58.320,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 str. 
4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 1122/6 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.  Hodolany paní Marii 
Hradecké za kupní cenu ve výši 2.520,- Kč. dle důvodové zprávy bod 7 str. 4, 5 
 
9. schvaluje 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 8 str.5 
 
10. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 9 str. 5, 6 
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11. schvaluje 
odklad splátek II. části kupní ceny za jednotky dle důvodové zprávy bod 10 str. 6 
 
12. schvaluje 
možnost proinvestování II. části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 11 str. 6 
 
13. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 12 str. 7 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků domu Denisova 17 ve věci odkoupení nebytového prostoru  jednotky  
č. 308/8 v domě Denisova 17. Spoluvlastníci domu Denisova 17 mají možnost účastnit se 
veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 13 str. 7, 8 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Františka Aulehly ve věci odprodeje domu Náves Svobody 37 a přilehlých 
pozemků do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 14 str. 8 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Jany a Petra Hegerových ve věci odkoupení domu tř. Spojenců 14 dle 
důvodové zprávy bod 15 str. 8, 9 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Charkovská 7 s pozemkem parc. č. st. 1322 zast. pl. o výměře 488 m2 v k. ú. 
Olomouc-město do podílového spoluvlastnictví všem oprávněným nájemcům se zájmem o 
koupi dle ,,Pravidel“. Kupní cena celkem činí 2.212.251,- Kč, z toho dům - 2.083.559,- Kč, 
stavební pozemek -  448.960,- Kč a náklady - 38.900,- Kč dle důvodové zprávy bod 16 str. 9, 
10 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Charkovská 7 ve věci proinvestování části kupní ceny v opravách 
společných částí domu Charkovská 7 dle důvodové zprávy bod 16 str. 9, 10 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Charkovská 9 s pozemkem parc. č. st. 1321 zast. pl. o výměře 462 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Charkovská 9 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod 17 str. 10, 11 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Věry Gebertové  ve věci snížení kupní ceny za vynaložené náklady na nové 
plynové topení v bytě dle důvodové zprávy bod 17 str. 10, 11 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Charkovská 11 s pozemkem parc. č. st. 1333 zast. pl. o výměře 631 m2 v k. ú. 
Olomouc - město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Charkovská 11 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 18 str. 11, 12 
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22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
kupní ceny půdních prostor u bytu č. 11 a č. 12 snížené o 50 % podlahové plochy půdního 
prostoru. Snížená kupní cena půdního prostoru u bytu č. 11 činí 32.214,- Kč a u bytu č. 12 
činí 32.214,- Kč, plus cena pozemku dle přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 18 str. 11, 12 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Javořičská 2 s pozemkem parc. č. st. 828 zast. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Javoříčská 2 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy bod 19 str. 12, 13 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Javoříčská 2 ve věci odprodeje nebytové prostory (Luneta) v domě 
Javoříčská 2 dle důvodové zprávy bod 19 str. 12, 13 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Velkomoravská 59, 61 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Velkomoravská 59, 61 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 dle důvodové 
zprávy bod 20 str. 13, 14 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Velkomoravská 63 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Velkomoravská 63 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové 
zprávy bod 21 str. 14 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti JUDr.  Vlastimila Bubeníka  ve věci snížení kupní ceny za špatný technický stav 
lodžie dle důvodové zprávy bod 21 str. 14 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Na Letné 55, 57, 59 s pozemky parc. č. st. 597, 598, 599 zast. pl. o výměře 
243, 241, 242 m2 v k. ú. Lazce po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Na 
Letné 55, 57, 59 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy 
bod 22 str. 15 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Pavly Krejčiříkové ve věci snížení kupní ceny za vynaložené náklady na opravu 
bytu po neplatičích dle důvodové zprávy bod 22 str. 15 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domů Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 s pozemky parc. č. st. 562, 561, 560, 559, 
558, 557, 556 zast. pl. o výměře 178, 181, 181, 181, 187, 180, 185 m2 vše  k. ú. Povel po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové zprávy bod 23 str. 15, 16 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu tř. 1. Máje 38  s pozemkem parc. č. st. 731 zast. pl. o výměře 669 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu tř. 1 Máje 38 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 24 str. 16, 17 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Vojtěcha Davida ve věci odkoupení prádelny v domě tř. 1. Máje 38 dle 
důvodové zprávy bod 24 str. 16, 17 
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33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Kosinova 2 s pozemkem parc. č. st. 732 zast. pl. o výměře 726 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Kosinova 2 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod 25 str. 17, 18 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Řezníčkových ve věci snížení kupní ceny za byt dle důvodové zprávy bod 
25 str. 17, 18 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Praskova 11 s pozemkem parc. č. st. 1036 zast. pl. o výměře 489 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 11 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 26 str. 18 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Praskova 9 s pozemkem parc. č. st. 1035 zast. pl. o výměře 468 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 27 str. 19 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Praskova 9 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky dle 
důvodové zprávy bod 27 str. 19 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Praskova 7 s pozemkem parc. č. st. 1004 zast. pl. o výměře 405 m2 v k. ú. 
Olomouc - město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 7 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 12 dle důvodové zprávy bod 28 str. 19, 20 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Praskova 5 s pozemkem parc. č. st. 1003 zast. pl. o výměře 509 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 5 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod 29 str. 20 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Nešporova 7, 9, 11, 13 a 15 s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 
zast. pl.  o výměře 229, 224, 227, 225 a 227 m2 v k. ú. Povel po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 14 dle důvodové 
zprávy bod 30 str. 20, 21 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.5.2000 ve věci schválení spoluvlastnických podílů v domě 
Tyršova 13 dle dodatlu důvodové zprávy bod 31 str. 1 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Tyršova 13 s pozemkem parc. č. 282 zast. pl. o výměře 370 m2 v k. ú. 
Hodolany po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 13/1997 a č. 
14/1998 uvedené v příloze č. 1 dle dodatku důvodové zprávy bod 31 str. 1 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
započítání nákladů vynaložených SmOl v souvislosti s prodejem domu do kupních cen 
předmětných domů dle dodatku důvodové zprávy bod 32 str. 2 
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44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
požadavkům občanů uvedených v petici dle dodatku důvodové zprávy bod 33 str. 2, 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2003 + dodatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do souboru nekrytých 

požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMO pro 
rok 2003 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Plavecký stadion - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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10 Dopravn ě organiza ční opat ření v ulici U Kovárny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
navrhovaný postup dle upraveného bodu 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Energetická koncepce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
„Územní energetickou koncepci Statutárního města Olomouce“ zpracovanou firmou City 
Plan s.r.o. Praha v roce 2003 jako podklad pro změnu územního plánu 
 
3. souhlasí 
s další činností pracovní skupiny pro energetiku - sekce územní energetická koncepce s tím, 
že bude plnit funkci tzv. vnějšího energetického managementu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Rozvojová plocha P říkopy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení Rady města Olomouce ze dne 10.6.2003, č.spis.sezn. 2, bod IV.15 ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu 
„Distribuční sklad Kaufland, ul.Přerovská, Olomouc“ SO 14.3 - Splašková kanalizace - 
tlakové potrubí a SO 17.1 - Vodovod - veřejná část, mezi statutárním městem Olomouc a 
společností Alkona Invest CZ a.s.  
 
3. schvaluje 
nabytí veřejné splaškové kanalizace a veřejného vodovodu od firmy DIL Czech Leasing 
Olomouc s.r.o. do majetku statutárního města Olomouce dle podmínek důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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13 Dodatky z řizovacích listin škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s Dodatky zřizovacích listin dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Žádost o finan ční příspěvek - Olterm & TD Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti Oltermu & TD Olomouc a.s. do seznamu nekrytých požadavků 
 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 19.12.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Program prevence kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený návrh Programu prevence kriminality na rok 2004 dle bodu IV. 1. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality na rok 2004 dle 
upraveného bodu IV. 2. důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit upravený návrh Programu prevence kriminality na rok 2004 ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Žádost o zm ěnu  účelu užití poskytnutého p říspěvku z 

rozpo čtu města v roce 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
T: ihned 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
2. vyhovuje 
žádosti org. ROSKA Olomouc o změnu účelu poskytnutého příspěvku dle bodu 1 důvodové 
zprávy 
 
3. vyhovuje 
žádostem Charity Olomouc o změnu účelu poskytnutého příspěvku dle bodu 2 písmena a), 
b), c), d) dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned informovat žadatele o  přijatém usnesení 
T: 19.12.2003 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Žádost o zvýšení provozní dotace MFO na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení požadavku MFO  do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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18 FRB - novela vyhlášky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s upraveným návrhem vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení statutárního města Olomouce“ dle přílohy 
 
3. ukládá 
náměstku primátora Martinu Novotnému předložit doplněný návrh vyhlášky na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce dne 16. 12. 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
19 Změny jízdních řádů 14.12.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů od 14.12.2003 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat cestující veřejnost 
T: 19.12.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
4. ukládá 
seznámit RMO s vyhodnocením dopadu změn jízdních řádů dle důvodové zprávy za období 
1. čtvrtletí roku 2004 
T: duben 2004 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Dodatky ke smlouvám s dopravci a obcemi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 



 22

2. ukládá 
předložit RMO rozpočtovou změnu dle bodu A.1. upravené důvodové zprávy 
T: 19.12.2003 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí ekonomického odboru 
 
3. schvaluje 
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. dle přílohy č. 3 důvodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvám s obcemi dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dopravci 
T: 19.12.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi 
T: 19.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla firmy Frenos s.r.o. v souladu s důvodovou 
zprávou ad A) 
 
3. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro p. Petra Hofmana dle žádosti v souladu s důvodovou 
zprávou ad B) 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro p. Dr. Bedřicha Schuberta v souladu s důvodovou 
zprávou ad C) 
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 10. 2003   bod č. 31 část 3 první odrážku  
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6. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Okresního státního zastupitelství v ul. 
Švermova 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Služební cesta do Nördlingen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na služební cestě do Nördlingen dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
23 Zástavy za dotace na bytovou výstavbu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu vč. dodatku 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení zástavního práva na objekty dům Dolní nám.2, č.p. 200 s pozemkem parc.č.621 
zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům Dolní nám.6, č.p.195 s pozemkem parc.č. 616 
zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům Dolní nám.7, č.p.194 s pozemkem parc.č. 615 
zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům Opletalova 1, č.p. 364 s pozemkem parc.č. 
322/1 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům na nám. Národních hrdinů 4, č.p. 622 s 
pozemkem parc. č.771/1 zast. pl.  a nádvoří v k.ú. Olomouc-město  ve prospěch České 
republiky - Ministerstva pro místní rozvoj dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zřízení zástavního práva na objekty dům Dolní nám.2, č.p. 200 s 
pozemkem parc.č.621 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům Dolní nám.6, č.p.195 s 
pozemkem parc.č.616 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům Dolní nám.7, č.p.194 s 
pozemkem parc.č.615 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město,  dům Opletalova 1, č.p. 364 
s pozemkem parc.č. 322/1 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, dům na nám. Národních 
hrdinů 4, č.p. 622 s pozemkem parc. č.771/1 zast. pl.  a nádvoří v k.ú. Olomouc-město ve 
prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit na jednání RMO zprávu o stavu smluvních vztahů se spoluinvestory výstavby 
technické infrastruktury a o postupu řešení dle bodu 2  důvodové zprávy  
T: 24.2.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Návrh zám ěru vstupu statutárního m ěsta Olomouce do 

komanditní spole čnosti H.C.Car k.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. 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 
 
 
25 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pokračovat v přípravě převodu areálu na město dle harmonogramu bodu č.1.3 důvodové 
zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti - pozemky parc.č. st.1324 zast.pl. 
o výměře 66 m2, parc.č. st. 1325 zast.pl. o výměře 74 m2 a parc.č. st. 1364 zast.pl. o 
výměře 142 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc včetně objektů na nich stojících, za kupní 
cenu ve výši 2,882.295,-Kč z vlastnictví SmOl do vlastnictví ŘSD  ČR dle důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací  smlouvě na stavbu „Přečerpávací stanice výtlačné 
splaškové kanalizace Olomouc - Neředín“, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a statutárním 
městem Olomouc. 
 
5. ukládá 
předložit RMO finální postup řešení problematiky Kasáren Neředín  
T: 24.2.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
předložit problematiku Kasáren Neředín na prvním zasedání ZMO v roce 2004 
T: březen 2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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26 Strukturální fondy - projekty B) 2 a 3  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podporu projektům  „Technická a informační podpora krizového řízení a nouzového 
plánování pro ORP v rámci NUTS II Střední Morava“ a „Projekt prevence kriminality a 
sociálně patologických jevů v NUTS II Střední Morava“ dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Škodní a likvida ční komise - prominutí pohledávek a likvidace 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5.000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
odpis movitého majetku ve výši 74.515,-Kč dle důvodové zprávy bod č.2 
 
4. schvaluje 
odpis oděvů v celkové hodnotě 155.776,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
odpis křovinořezu v pořizovací ceně 16.390,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odpis travní sekačky v pořizovací ceně 13.244,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 26.894,-Kč dle důvodové zprávy č. 6  
 
8. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně 5.514,95 Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
9. schvaluje 
odpis mobilního telefonu v pořizovací ceně 0,60 Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
10. schvaluje 
odpis telefonní ústředny v pořizovací ceně 55.100,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 
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11. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje v pořizovací ceně 79.950,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
12. schvaluje 
odpis koberce v pořizovací ceně 252.094,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
13. schvaluje 
odpis osobního automobilu v pořizovací ceně 219.909,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
14. schvaluje 
likvidaci movitého majetku ve výši 20,261.750,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 14 
 
15. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 17.920,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
16. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 7.949,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 16 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 14.355,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 17 
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 10.715,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektu ve výši 71.400,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 19 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 39.155,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 103.862,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 21 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
28 Změna plánu 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 
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29 Dodatek č. 2 ke zřizovací listin ě Knihovny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
znění dodatku č. 2 k zřizovací listině Knihovny města Olomouce s účinností k 1.1.2004 dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh znění dodatku č. 2 k zřizovací listině Knihovny města Olomouce s účinností k 
1.1.2004 Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Zpráva ze služební cesty do Florencie ve dnech 10. -14.11.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
31 Horní lán - pr ůchod  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle  upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vedoucím OI, OD a ŽP připravit návrh řešení dle důvodové zprávy 
T: 10.2.2004 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru investic 
vedoucí odboru životního prost ředí 

 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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32 Finanční příspěvek - Oživení centra m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ve spolupráci s ekonomickým odborem  předložit RMO návrh rozpočtové změny dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 19.12.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Různé - úhrada plateb za zpracování podklad ů pro prodej 

domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření písemné dohody mezi statutárním městem Olomouc a SNO a.s. o úhradě plateb za 
zpracování podkladů pro prodej domů  dle  upravené důvodové zprávy bod a) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
34 Informace o činnosti kontrolního výboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 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 
doplněný dle důvodové zprávy včetně doporučení pořízení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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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 přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
37 Bytová družstva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
předložený návrh „Smluvní závazek k dalšímu členskému vkladu“ statutárního města 
Olomouce do Bytového družstva Olomouc, Jižní 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
předložený návrh „Smluvní závazek k dalšímu členskému vkladu“ statutárního města 
Olomouce do Bytového družstva Olomouc, Jiráskova 
 
4. ukládá 
předložit  na zasedání ZMO materiál dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
38 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. deklaruje 
vlastníkům pozemků v areálu městského letiště, že i po zahájení výstavby západní tangenty 
bude statutární město Olomouc s nimi nadále v nájemním vztahu s nájemným ve stávající 
výši 
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2. ukládá 
oslovit ministra dopravy ve věci upřesnění termínu zahájení výstavby R 35 - západní 
tangenta 
T: 19.12.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


