
 
USNESENÍ 

 

z 29. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19.12.2003  
 
 

 
1 Stanovisko k požadavk ům NKÚ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený materiál 
 
2. ukládá 
písemně požádat firmu Mera Czech, a.s. o předložení materiálů dle bodů 1.1 a 1.5 důvodové 
zprávy 
T: 13.1.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
2 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 19.12.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP - 23.34 m2 v objektu MŠ Lužická 7 předem určenému 
zájemci Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc dle důvodové zprávy bod I.  
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přívodu vody na pozemku 
parc. č. 278/97 orná půda o výměře 1 391 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
  
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 824/2 ost. pl. o výměře 50854 m2, parc. č. 228/19 orná půda o výměře 
504 m2, parc. č. 228/8 orná půda o výměře 4785 m2, parc. č. 228/6 orná půda o výměře 571 
m2, parc. č. 228/22 orná půda o výměře 16148 m2, parc. č. 228/17 orná půda o výměře 11 
m2, parc. č. 207/15 orná půda o výměře 1190 m2, parc. č. 228/9 orná půda o výměře 1826 
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m2, parc. č. 185/1 louka o výměře 946 m2, parc. č. 816 ost. pl. o výměře 7532 m2 a parc. č. 
180/6 ost. pl. o výměře 398 m2 vše v k. ú. Hodolany a na pozemcích parc. č. 1907/6 vodní 
plocha o výměře 1521 m2, parc. č. 71/1 ost. pl. o výměře 827 m2, parc. č. 1929/1 ost. pl. o 
výměře 34102 m2, parc. č. 1929/9 ost. pl. o výměře 86 m2, parc. č. 1943 ost. pl. o výměře 
2248 m2, parc. č. 1942 ost. pl. o výměře 1993 m2, parc. č. 1938 ost. pl. o výměře 7361 m2, 
parc. č. 1937 ost. pl. o výměře 5403 m2, parc. č. 1966 ost. pl. o výměře 13581 m2, parc. č. 
1967/1 ost. pl. o výměře 4124 m2 a parc. č. 1967/5 ost. pl. o výměře 4703 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce ve prospěch společnosti Aliatel a.s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
4. přidělení místa pro stánkový prodej panu Ing. Jaroslavu Schubertovi - lokalita ul. 28. října - 
prodej koblih dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
5. úplatný pronájem pozemků parc.č. 104/1 ost.pl. o výměře 5 833 m2, parc.č. 105/50 ost.pl. 
o výměře 1 684 m2 a části 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 společnosti Technické 
služby města Olomouce,a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
6. úplatný pronájem povrchu přístřešku „B“ výtahové šachty v přednádražním prostoru v k. ú. 
Hodolany společnosti Gold Office s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
7. úplatný pronájem NP 8. května 12, Olomouc v 1.NP, o velikosti 142 m2 za účelem 
provozování prodejny s cyklistickým zbožím a sportovních potřeb  společnosti Pramos spol. 
s r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
8.1) úplatný pronájem 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, panu Petrovi Strakovi,  
   2)  úplatný pronájem místnosti o výměře 46,5 m2 v budově Hodolanského divadla č.p. 975 
na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, společnosti CZ servis -            v.o.s.,  
   3)  úplatný pronájem místnosti o výměře 33 m2 v budově Hodolanského divadla č.p. 975 
na pozemku parc.č.st. 691, k.ú. Hodolany, panu Petrovi Ondruškovi,  
   4)  úplatný pronájem 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, společnosti WIPLAST spol. s r.o., 
   5) úplatný pronájem 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, paní Věře Hlávkové dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
8. úplatný pronájem objektu č. p. 261 - Helsinská 13 nacházející se na části pozemku parc. 
č. st. 279 zast. pl. o výměře 1000 m2 v k.ú. Neředín při nájemném 400,-,250,-,250,- 
Kč/m2/rok a úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře  1000 m2 v k. 
ú. Neředín při nájemném 4,- Kč/m2/rok MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
9. výpůjčku dekorace opery Halka Slezskému divadlu Opava dle důvodové zprávy bod II.  
B) 6)  
 
10. úplatný pronájem NP (bývalá kavárna Opera), Horní nám.  21 - 742 m2 společnosti RK 
Invest s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace a vedení 
kabelů NN k přečerpávacím komorám kanalizace na pozemcích parc. č. 134/5 ost. pl., parc. 
č. 249/3 trvalý travní porost, parc. č. 589/3 ost. pl., parc. č. 589/5 ost. pl., parc. č. 610 ost. pl., 
parc. č. 614/1 ost. pl., parc. č. 180/24 orná půda, parc. č. 180/25 orná půda, parc. č. 615 ost. 
pl, parc. č. 680/3 trvalý travnatý porost, parc. č. 685 ost. pl., parc. č. 686/1 ost. pl. a parc. č. 
686/2 ost. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 650 ost. pl. a parc. č. 872 ost. pl., 
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vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. 
dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
12. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „SO-81 OK 
Přerovská - Keplerova - SO 401 - veřejné osvětlení - část A“ s tím, že darovací smlouva 
bude uzavřena za podmínky, že hranice města ( označena dopravní značkou IS12b - konec 
obce), bude posunuta za prostor okružní křižovatky směrem na Přerov, na infrastrukturní 
stavbu „SO-81 OK Přerovská - Keplerova - SO 302 - Chráničky vodovodu (včetně přeložky 
potrubí)“ a na infrastrukturní stavbu „SO-81 OK Přerovská - Keplerova - SO 104 - dočasná, 
jednopruhová komunikace“  mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum 
Olympia Olomouc, a.s.,  dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. souhlasí 
s podnájmem pozemků parc.č. 104/1 ost.pl. o výměře 5 833 m2, parc.č. 105/50 ost.pl. o 
výměře 1 684 m2 a části 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 dle důvodové zprávy bod 
II. A) 4) 
 
3. ukládá 
zástupci rady v představenstvu Správy nemovitostí Olomouc, a.s. PhDr. Marcele Hanákové 
převzít objekt Kateřinská 10, Olomouc do správy dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
T: 13.1.2004 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. revokuje 
část usnesení ze dne 4. 11. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod IV. 10. ve věci úplaty za zřízení 
věcného břemene obsahujícího  právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 59/3, 
parc. č. 59/2, parc. č. 59/1, parc. č. 14/18, parc. č. 22/2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce ve prospěch vlastníka jednotky č. 736/1 s podílem id. 20007/39915 v objektu č. p. 
736 nacházející se na pozemku parc. č. st. 1046/2 zast. pl. o výměře 764 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu stavby „Distribuční sklad a prodejna C a C Euronova - vodohospodářské objekty, 
část kanalizační sběrač A“ a pozemku parc. č. 158/3 orná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce a prodloužení veřejného vodovodního řadu ul. Dolní Novosadská ve 
vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za pozemek parc. č. st. 1674 zast. pl. o 
výměře 1749 m2 v k. ú. Nová Ulice, část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, část pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 804 m2, části pozemku parc. č. 
414/2 ost. pl. o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, pozemek parc. č. st. 1046/1zast. 
pl. o výměře 1668 m2, část pozemku parc. č. 19 ost. pl. o výměře 27 m2, část pozemku parc. 
č. 22/2 ost pl.  o výměře 168 m2, část pozemku parc. č. 59/2 ost. pl o výměře 9 m2, část 
pozemku parc. č. 59/3 ost. pl. o výměře cca 630 m2, část pozemku parc. č. 51/7 ost. pl. o 
výměře 848 m2 a část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to bez doplatku cenového rozdílu 
dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
2. nabytí pozemku pod komunikací parc. č. 876/4  ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, do majetku statutárního města Olomouc, a to na  
základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum 
Olympia Olomouc, a.s.,  dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní PhDr. Mileny Kubíčkové o bezúplatný převod pozemků parc. č. 598/1 a  parc. č. 
598/2, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy  na  zřízení úplatného věcného břemene dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - p řevod pozemk ů v k.ú. Un čovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ve spolupráci s pracovní skupinou připravit a RMO předložit návrh podmínek na odprodej 
pozemků dle důvodové zprávy 
T: 27.1.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Na Vozovce 46, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 1, s Bednaříkovou Jitkou dle důvodové 
zprávy, bod 1)   
2. Heyrovského 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15, s Nechybovou Dagmar dle důvodové 
zprávy bod 2)   
3. Hrnčířská 38a, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4, s Valou Františkem a Yvettou dle důvodové 
zprávy bod 3)  
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřené na dobu určitou: 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Prokešová Magdaléna, Kosmonautů 20, Olomouc 
Burďák Zdeněk, Alena, U Letiště 6, Olomouc 
Krylová Alena, Petr, Černá cesta 47, Olomouc 
Chytilová Šárka, Ladislav, Černá  cesta 43, Olomouc 
Šmáriková Simona, Černá cesta 33, Olomouc 
Pimerová Eva, U Letiště 6, Olomouc 
Očenášková Radmila, Stiborova 12, Olomouc 
Bednář Jiří, Ludmila, Kosmonautů 18, Olomouc 
Boyková Alice, Tomáš, U Letiště 6, Olomouc 
Pekárová Denisa, Horní náměstí 21, Olomouc 
Vysoudilová Květoslava, U Letiště 6, Olomouc 
Jedlička Josef, Jiřina, Denisova 33, Olomouc 
Heržy Miroslav, Černá cesta 5, Olomouc 
Buriánek Karel, Jolana, Masarykova 52, Olomouc 
Panáček Marek, Romana, Černá cesta 15, Olomouc 
Vysoudilová Milena, Robert, U Letiště 6, Olomouc 
Neoral Miroslav, Ivana, U Letiště 6, Olomouc 
Fakultní nemocnice Olomouc, Nešverova 1, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Foersterova 17, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letiště 6, Olomouc 
Okr. ředitelství policie ČR Olomouc, U Letiště 6, Olomouc 
Ing. Bětík Filip, Jiráskova 10A, Olomouc 
Borůvka Josef, Nováková Veronika, Topolová 9, Olomouc 
Pitronová Andrea, Topolová 9, Olomouc 
Vandrovcová Jana, Aleš, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a) 
    b) na 1 rok s nájemci: 
Kandrová Iveta, I.P.Pavlova 40, Olomouc 
Pospíšil Martin, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 b)  
    c) na 1/2 roku s nájemci: 
Schulzová Soňa, P. Přichystala 70, Olomouc 
Daňhelová Josefa, Drahomír, P.Přichystala 70, Olomouc 
Čuriová Kateřina, P. Přichystala 70, Olomouc 
Komárek Lubomír, Mgr. Barbořík Oldřich, P. Přichystala 70, Olomouc 
Koubek Antonín, P. Přichystala 70, Olomouc 
Spěváková Květa, U Letiště 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 c) 
Šandorová Anastázie, P.Přichystala 70, Olomouc 
Čureja Josef, Helena, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu: 
Stanislava Kiliánová,Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6)  
 
3. s rozšířením nájemních smluv: 
na byt Masarykova 52, Olomouc, Anna Pěničková o dceru Lenku Vávrovou 
na byt Masarykova 52, Olomouc, Anna Lysická o vnučku Michaelu Špačkovou 
na byt Masarykova 52, Olomouc, Miroslav a Ludmila Svozilovi o dceru Miroslavu  
Marvanovou 
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na byt Masarykova 56, Olomouc, Mária Skácelová  o dceru Zitu Košecovou  a zetě Petra 
Košece 
na byt Masarykova 58, Olomouc, Květoslava Handlová o vnučku Renatu Handlovou 
na byt kpt. Nálepky 4, Olomouc,  Jaroslava Zouharová o vnuka  Aleše Holého,Bc. 
na byt Dukelská 17, Olomouc, Marie Spurná o syna Petra Spurného 
na byt Wanklova 10, Olomouc Marie Pospíšilová o vnuka Jiřího Pospíšila 
na byt Wanklova 10, Olomouc, Jaroslava Beranová o vnučku Šárku Zehnulovou 
na byt Wanklova 4, Olomouc, Karel Janča o Martu Gáborovou 
na byt Praskova 5, Olomouc, Anežka Mlčochová o vnuka Roberta Tesaře a manželku vnuka  
Renátu Tesařovou 
na byt I.P.Pavlova 32, Olomouc, Božena Kubínová o vnuka Zdeňka Škodu 
na byt Sienkiewiczova 1, Olomouc Libuše Janečková o vnuka Pavla Marka,Ing. 
na byt Charkovská 11, Olomouc, MUDr. Iva a Ing. Dalibor Javůrkovi o bratra Stanislava 
Mareše 
na byt Charkovská 11, Olomouc, Milada Drkulová o vnučku Lucii Drkulovou 
na byt Řezáčova 20, Olomouc, Eva Šustková o vnučku Moniku Tomaňovou 
na byt Foerstrova 23, Olomouc, Robert Pospíšil o matku Zdeňku Šamuovou 
na byt I.P.Pavlova 42, Olomouc, Karel Mikšík o vnučku Michaelu Kotzmundovou 
na byt Praskova 7, Olomouc, Marie Kabilková o vnučku Petru Kabilkovou 
na byt nám. Terera 2, Olomouc, Zdenka Lakomá o vnučku Kateřinu Kuklovou   
na byt Masarykova 54, Olomouc , Marie Hřívová o vnuka Jana Kostrhůna 
na byt Ladova 7, Olomouc, Věra Křepelková o vnuka Michala Křepelku 
na byt Foerstrova 1, Olomouc, Zdeňka Velková o dceru Veroniku Velkovou  
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
7 Obstaravatelská smlouva se SNO, a.s. - úprava výše  odměny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
upravený text přílohy č. 3  Obstaravatelské smlouvy  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
žádosti o odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 2 
str. 1, 2 
 
3. schvaluje 
žádosti o vrácení splátek II. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
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4. schvaluje 
žádost o možnost proinvestování II. části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
5. schvaluje 
prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci dle důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2003 + dodatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 včetně dodatků 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
dle doplněné důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
poradu primátora schvalováním rozpočtových změn roku 2003, které se týkají zapojování 
cizích zdrojů (dotací, příspěvků a darů), v období od 22. 12. 2003 do 31. 12. 2003 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtová zm ěna odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrženou rozpočtovou změnu 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru tuto rozpočtovou změnu ihned provést 
T: 13.1.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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11 Rozpočtová zm ěna - aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle varianty A) důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení akce Prověřovací studie aquaparku do seznamu nekrytých požadavků ve výši  
124 000,- Kč a vykrývá ji z rezervy rozpočtu roku 2003 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny - odvod SLMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy za předpokladu, že ředitel SLMO zajistí soulad 
navrhovaného řešení s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Platové za řazení ředitel ů PO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů příspěvkových organizací pro rok 2004 dle upravené přílohy č. 1 a 
2 důvodové zprávy   
 
3. ukládá 
ve spolupráci s resortními náměstky předložit RMO návrh na odměňování ředitelů 
příspěvkových organizací SmOl a vedoucích odborů MmOl 
T: 27.1.2004 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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14 Informace o postupu p říprav aquaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
prezentaci záměru výstavby aquaparku 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh výběru lokality pro umístění aquaparku 
T: 27.1.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit problematiku výstavby aquaparku na pracovním jednání Zastupitelstva města 
Olomouce v únoru 2004 
T: únor 2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Změna účelu poskyt. p říspěvku (P-centrum o.s.)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku města dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 13.1.2004 
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 Olomouce v roce 2003 - DC - Topolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
Dětského centra 1990 se sídlem v Topolanech o změnu účelu poskytnutého příspěvku dle 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení a uzavřít dodatek ke smlouvě dle důvodové 
zprávy 
T: 13.1.2004 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
17 Žádost o prominutí úhrady p říspěvku za žáky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Platové za řazení ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuze v RMO a předložit jej RMO 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Smlouva s ČD - informa ční st ředisko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr zajištění služeb informačního střediska na hlavním nádraží ČD centrem Českých 
drah,a.s. 
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3. ukládá 
projednat tento záměr s kompetentními orgány Českých drah,a.s. 
T: 10.2.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat Radu města Olomouce o výsledku jednání 
T: 9.3.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Přejmenování informa čního st řediska  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přejmenování informačního střediska dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podniknout veškeré legislativní kroky související s přejmenováním 
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Návrh na využití objektu jeslí Jungmannova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ve spolupráci s Mgr. Vláčilovou předložit konkrétní návrh využívání objektu na ul. 
Jungmannova zainteresovanými subjekty včetně návrhu financování změn tohoto provozu a 
harmonogramu postupu úprav objektu 
T: 27.1.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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22 Věcná p říslušnost k vyhláškám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
věcnou příslušnost odborů k obecně závazným vyhláškám o místních poplatcích dle 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
součinnost odborů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
23 IDS Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Smlouvy s DPMO, a.s. na rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
dopracovat návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace s DPMO, a.s. dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy a předložit RMO  
T: 13.1.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s DPMO, a.s. 
T: 13.1.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí investiční dotace s DPMO, a.s. 
T: 13.1.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 IDOS - smlouva s Connex Morava, a.s. na r. 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy s dopravcem Connex Morava, a.s. dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu s dopravcem Connex Morava, a.s. 
T: 13.1.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Dohoda o užívání podzemního parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění dohody dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dohodu o užívání podzemního parkoviště 
T: 13.1.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené zásady pro přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2004 dle upravené 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
řídit se při přidělování bezplatných parkovacích karet v roce 2004 schválenými zásadami dle 
upravené důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
4. ukládá 
předkládat radě města k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet, na 
které se nevztahují schválené zásady 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 Povolení vjezdu do p ěší zóny - rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění „Pravidel pro vydávání povolení vjezdu do pěší zóny v Olomouci“ dle důvodové 
zprávy včetně upravené přílohy č. 1 
 
3. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle odst. III upravené důvodové zprávy 
 
4. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
AURA - J. Sedláčková   4 ks přenosná, žádost č. 52 
ČD, s.o. DDC o.z.    1 ks  přenosná, žádost č. 19 
ČR - Domov důchodců a pen.  2 ks přenosná, žádost č. 63 
Dětské centrum 90, Topolany  4 ks přenosná, žádost č. 50 
Finanční úřad Olomouc   5 ks přenosná, žádost č. 6 
Hotel Lafayette    1 ks přenosná, žádost č. 33 
JITRO                2 ks přen. + SPZ, žádost č. 42 
Laboratoř klin. mikrobiologie Šternberk,1 ks přenosná, žádost č. 38 
Obec Náměšť n. H.   1 ks SPZ, žádost č. 75 
Okr. správa soc. zabezpečení          3 ks přenosná, žádost č. 40 
Olomoucký kraj   13 ks přen. + SPZ, žádost č. 37 
Řehák František   1 ks SPZ, žádost č. 49 
SDOP spol. s r.o.   2 ks přenosná, žádost č. 81 
Újezdní úřad Libavá             2 ks     SPZ, žádost č. 69 
Úřad práce v Olomouci  3 ks přenosná, žádost č. 35 
Úřad vojenského obr. zpravod. 2 ks přenosná, žádost č. 88 
Vědecká knihovna   1 ks přenosná, žádost č. 61 
Vltava - Labe - Press                        1 ks přenosná, žádost č. 48 
Vrchní soud v Olomouci  2 ks přenosná, žádost č. 25 
ZOO               2 ks SPZ, žádost č. 90 
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ZZIP Communication                  2 ks SPZ, žádost č. 77 
FNO                                            2 ks  přenosná 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Transformace komise FBV  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
komisi Fondu bytové výstavby dle důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
ke dni 31.12. 2003 
a) předsedu komise Fondu bytové výstavby 
b) členy komise Fondu bytové výstavby 
c) tajemníka komise Fondu bytové výstavby 
dle důvodové zprávy 
 
4. ustavuje 
novou komisi pod názvem komise bytové výstavby dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
preambuli statutu komise bytové výstavby dle důvodové zprávy 
 
6. jmenuje 
od 1.1. 2004  
a) předsedu komise bytové výstavby 
b) členy komise bytové výstavby 
c) tajemníka komise bytové výstavby 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Změna statutu komise hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou preambuli statutu komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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31 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Dopravní podnik města  Olomouce, a.s., Technické služby města Olomouce, a.s. a Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh 
důvodové zprávy a to v termínu do 22. 12. 2003 
T: 13.1.2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
pověření řízením odboru prodeje domů Magistrátu města Olomouce paní Ladislavě 
Navrátilové dnem 31. 12. 2003  
 
3. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru prodeje domů Magistrátu města Olomouce  Mgr. Ladislava 
Kleisla  s účinností od 1. 1. 2004 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
33 Vánoce 2003 a 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
zpracovat a předložit hodnocení vánočních trhů 2003  
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru dopravy 
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2. ukládá 
zpracovat záměr vánočních trhů pro rok 2004  
T: 23.3.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Žádost o posunutí termínu vyú čtování finan čního p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s posunutím termínu vyúčtování finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Rozpracování usnesení 8. zasedání ZMO, konaného dn e 

16.12.2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 3, části 6 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Analýza sítě základních škol v Olomouci: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele jednotlivých příspěvkových organizací (T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
2. ukládá 
k bodu 3, části 7 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Analýza sítě základních škol v Olomouci: 
- zajistit přednostní umístění žáků ze základních škol, jejichž provoz bude ukončen k 
30.6.2004 dle doporučení  Analýzy sítě základních škol (T: 1.pololetí 2004) 
T: květen 2004 
O: vedoucí odboru školství 

ředitelé základních škol 
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3. ukládá 
k bodu 3, části 8 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Analýza sítě základních škol v Olomouci: 
- ve spolupráci s řediteli základních škol zřizovaných statutárním městem Olomouc 
napomáhat v zajištění pracovního zařazení pedagogů ze základních škol, jejichž provoz 
bude ukončen k 30.6.2004 (T: 1. pololetí 2004) 
T: květen 2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
k bodu 4, části 7 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Majetkoprávní záležitosti: 
vedoucímu obchodního oddělení majetkoprávního odboru  
- připravit podklady pro vstup do honebního společenstva Grygov - Nový Dvůr dle důvodové 
zprávy předložené ZMO, bod 62. 
T: 24.2.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů: 
- zpracovat srovnání obou způsobů úhrady poplatků za svoz a likvidaci komunálních odpadů 
(T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 24.2.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 

Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Fond rozvoje bydlení - novela vyhlášky: 
- vhodnou formou informovat veřejnost o vyhlášce dle bodu 2 usnesení ZMO 
T: 27.1.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
k bodu 20, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Návrh rozpočtu Statutárního města 
Olomouce na rok 2004: 
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 
2004  
T: průběžně 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
k bodu 22, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol (T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
9. ukládá 
k bodu 23, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Dodatky zřizovacích listin škol: 
- podepsat Dodatky zřizovacích listin dle bodu 2 usnesení ZMO (T: prosinec 2003) 
T: 13.1.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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10. ukládá 
k bodu 23, části 4 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Dodatky zřizovacích listin škol: 
- předat Dodatky zřizovacích listin ředitelům škol dle bodu 2 usnesení ZMO (T: prosinec 
2003) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
11. ukládá 
k bodu 24, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Knihovny 
města Olomouce: 
- podepsat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce (T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
12. ukládá 
k bodu 25, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - 
žádost o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 (T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
13. pověřuje 
k bodu 26, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Návrh záměru vstupu statutárního města 
Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s.: 
- náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera a Mgr. Ing. Petra Konečného jednáním o 
podmínkách vstupu statutárního města Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s.  
(T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 24.2.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
14. ukládá 
k bodu 27, části 4 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Informace o naplňování ÚPnSÚ - Pořízení 
změny ÚPnSÚ č. XII: 
- vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení (T: 
ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
15. ukládá 
k bodu 28, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Pořízení změny č. I Regulačního plánu 
sídliště Povel Čtvrtky: 
- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. I regulačního plánu sídliště Povel 
Čtvrtky dle bodu 2. usnesení (T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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16. ukládá 
k bodu 30, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Návrh zadání změny č. II RPn MPR 
Olomouc: 
- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.II RPn MPR Olomouc 
(T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
17. ukládá 
k bodu 32, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Program prevence kriminality - darovací 
smlouva s SK Sigma Olomouc 
- uzavřít darovací smlouvu s SK Sigma Olomouc a.s. o bezúplatném převodu komponentů 
ke kamerovému systému v termínu do 30.1. 2004 
T: 10.2.2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
18. ukládá 
k bodu 33, části 3 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Nové názvy ulic: 
- informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o názvech nových ulic (T: ihned) 
T: 13.1.2004 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
19. ukládá 
k bodu 38, části 1 usnesení ZMO z 16.12.2003 - Různé: 
- zabezpečit při uzavírání nájemního vztahu na prostory bývalé kavárny Opera provozování 
kavárny v duchu dlouholeté tradice 
T: 24.2.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
36 Různé - revokace usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 2, část 3 odst. 9 usnesení RMO ze dne 2.12.2003, týkající se majetkoprávních 
záležitostí  
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2. schvaluje 
změnu 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. Nájemní smlouva bude 
obsahovat zákaz umístění výherních hracích automatů s tím, že jejich případné umístění 
bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě, jehož nedílnou součástí bude odsouhlasení 
řešení vzhledu interiéru a vstupu do provozovny radou města dle důvodové zprávy bod IV.9 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


