
 
USNESENÍ 

 

z 87. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21.5.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 21.5.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku  parc. č. 174/5 ostatní plocha o výměře 489 m2 a 
parc. č. 139/36 ostatní plocha o výměře 803 m2 v k. ú. Chválkovice předem určenému 
zájemci paní MUDr. Ladislavě Vránové dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 139/2 ostatní plocha o výměře 34 
m2 v k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Zdeňku Bučkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 629/1 ost. plocha o výměře 156 m2 
v k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Václavu Zatloukalovi dle důvodové 
zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha o výměře 60 
m2 v k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Štefanu Gnipovi dle důvodové zprávy 
bod I. 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  972 zahrada o výměře 40 m2 v 
k.ú. Řepčín předem určenému zájemci panu Vlastislavu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod 
I. 5)   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 933/4 zahrada o výměře 373 m2 v 
k.ú. Řepčín předem určenému zájemci panu Svatopluku Hudcovi dle důvodové zprávy bod I. 
6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 499/1 ostatní plocha o výměře 211 
m2 v k.ú. Neředín předem určenému zájemci panu Zdeňku Hlaváčkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 7)   
 



 2 

8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v 
k.ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Ing. Jiřímu Honzovi dle důvodové zprávy bod 
I. 8)   
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v 
k.ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Jaroslavu Bachanovi dle důvodové zprávy 
bod I. 9)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 720/9 zahrada o výměře 246 m2 v k.ú. 
Nemilany předem určenému zájemci panu Jaroslavu Kovaříkovi dle důvodové zprávy bod I. 
10)    
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 280 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko panu Janu Škurkovi dle důvodové zprávy bod I. 11)   
 
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 187 m2 v 
k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Miloši Krejzlíkovi dle důvodové zprávy bod I. 
12)   
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 467 m2 v 
k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Lubomíru Krejzlíkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 13)   
 
14. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 195 zahrada o výměře 158 m2 v k.ú. 
Slavonín předem určeným zájemcům manželům Ludmile a Andrejovi Kuračovým dle 
důvodové zprávy bod I. 14)     
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 447/67 o výměře 105 m2 v k.ú. Nová 
Ulice předem určenému zájemci panu Ing. Petru Váchalovi dle důvodové zprávy bod I. 15)   
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 693/2  ostatní plocha o výměře 20 
m2 v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Františku Dohnálkovi dle důvodové 
zprávy bod I. 16)   
 
17. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1156/7 zahrada o výměře 337 m2 v k.ú. 
Černovír předem určenému zájemci panu Ing. Františku Rybovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 17)   
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 323 m2 v k.ú. 
Černovír  předem určeným zájemcům manželům Haně a Ladislavovi Sousedíkovým bez 
možnosti staveb dle důvodové zprávy bod I. 18)   
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č.1156/6 zahrada o výměře 390 m2 v k.ú. 
Černovír předem určenému zájemci panu Karlu Knoblochovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 19)   
 
20. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č.1156/8 zahrada o výměře 271 m2 v k.ú. 
Černovír  předem určenému zájemci panu Františku Zapletalovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 20)   
 
21. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č.1156/9 zahrada o výměře 281 m2 v k.ú. 
Černovír  předem určenému zájemci  paní Karle Forstrové bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 21)   
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22. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č.1156/2 zahrada o výměře 326 m2 v k.ú. 
Černovír  předem určenému zájemci  panu Václavu Kilmayerovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 22)  
 
23. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 1164/1 ostatní plocha o výměře 634 m2 
v k.ú. Černovír  předem určeným zájemcům panu MUDr. Janu Marešovi a panu Jaroslavu 
Marešovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod I. 23)   
 
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/68 zahrada o výměře 284 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Břetislavu Talpovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 24)   
 
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/71 zahrada o výměře 411 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Ing. Jaroslavu Kolajovi bez možnosti staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 25)   
 
26. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc.č. 1106/68 zahrada o výměře 284 
m2 v k.ú. Černovír předem určenému zájemci paní Zuzaně Talpové bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 26)   
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/70 zahrada o výměře 350 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Ing. Františku Královi bez možnosti staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 27)   
 
28. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/78 zahrada o výměře 426 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci paní Drahomíře Vysloužilové bez možnosti staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 28)   
 
29. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/72 zahrada o výměře 723 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Davidu Kolajovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 29)   
 
30. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc.č. 1106/73 zahrada o výměře 298 
m2 v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Martinu Šimkovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 30)   
 
31. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/73 zahrada o výměře 299 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Stanislavu Vaňkovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 31)   
 
32. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/76 zahrada o výměře 490 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Hynku Moťkovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 32)   
 
33. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/80 zahrada o výměře 362 m2 
v k.ú. Černovír předem určeným zájemcům manželům Zdeňkovi a Karle Melničukovým bez 
možnosti staveb dle důvodové zprávy bod I. 33)    
 
34. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/82 zahrada o výměře 294 m2 
v k.ú. Černovír předem určenému zájemci panu Rudolfu Marešovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod I. 34)   
 
35. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1106/82 zahrada o výměře 435 m2 
v k.ú. Černovír předem určeným zájemcům  manželům Ing. Pavlovi a Haně Davidovým bez 
možnosti staveb dle důvodové zprávy bod I. 35)   
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36. zveřejnění úplatného pronájmu MŠ - Jílová - 41-43 - 713,73 m2 předem určenému 
zájemci Střednímu odbornému učilišti obchodnímu a středisku praktického vyučování 
Praktik, s. r. o. za podmínek ředitelky MŠ dle důvodové zprávy bod I. 36)   
 
37. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Křižíkova ul. předem určenému zájemci 
manželům Tesařovým dle důvodové zprávy bod I. 37)  
 
38. zveřejnění úplatného pronájmu lékárny o velikosti 253 m2, tř. 1.máje 12 předem 
určenému zájemci paní RNDr. Evě Přehnalové dle důvodové zprávy bod I. 38)  
 
39. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 139 m2 v k.ú. 
Hejčín předem určenému zájemci Blaženě Kánské dle důvodové zprávy bod I. 40)  
 
40. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 972 zahrada o výměře 48 m2 v 
k.ú. Řepčín předem určenému zájemci panu Svatoslavu Kubínovi dle důvodové zprávy bod I. 
41)   
 
41. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 1650/3 orná půda o výměře 257, 
parc. č. 1650/4 orná půda o výměře 473 m2, parc. č. 1650/5 orná půda o výměře 1313 m2, 
parc. č. 1650/11 orná půda o výměře 3387 m2, parc. 1650/12 orná půda o výměře 1421 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce předem určenému zájemci panu Ing. Vladislavu Uličnému  - 
INTEXT dle důvodové zprávy bod I. 42)  
 
42. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 14.935 m2 
v k. ú. Neředín  předem určenému zájemci Univerzitě Palackého v Olomouci za podmínky, 
že Universita Palackého umožní odboru investic realizaci plánované komunikace k bloku A a 
za podmínky, že umožní nájemníkům a vlastníkům bytů v bloku A bezúplatný příjezd k této 
nemovitosti  a za podmínky údržby komunikací nacházejících se na pronajaté části pozemku 
dle důvodové zprávy bod I. 43)    
 
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 187/1 louka o výměře 100 m2 v k.ú. Lazce panu 
Jiřímu Šejdovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 971/2  zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Řepčín 
panu Ing. Ivanu Poláchovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
45. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1029/3 zahrada o výměře 85 m2 v k.ú. Řepčín 
manželům Mgr. Zdeňkovi a Janě Hoškovým dle důvodové zprávy bod II.  A) 3)   
 
46. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 972 zahrada o výměře 166 m2 v k.ú. Řepčín 
paní Miluši Schnapkové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
47. úplatný pronájem části pozemku parc.č.450/1 zahrada o výměře 241 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Marcelovi Holému dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
48. úplatný pronájem pozemku parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Nemilany 
panu Janovi Dolákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)    
 
49. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k.ú. Nemilany 
panu Rudolfu Fuchsovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
50. úplatný pronájem pozemku parc.č. 447/71 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Aleši Špičkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8) 
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51. úplatný pronájem pozemku parc.č. 497/4 zahrada o výměře 207 m2 v k. ú. Nové Sady  
panu Petru Jaklovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
52. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 972 zahrada o výměře 45 m2 v k. ú. Řepčín 
panu Zdeňku Ambrožovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 119 m2 a části 
pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 370 m2 v k. ú. Slavonín paní Mileně Havlíčkové 
dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
54. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 972 zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. Řepčín paní 
Věře Králíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 972 zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. Řepčín 
panu Mgr. Radku Čapkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
56. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 22/4 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Petru Polákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14)    
 
57. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře  284 m2 v k. ú. 
Černovír manželům MUDr. Imadu a Zuzaně Hamdanieovým dle důvodové zprávy bod II. A) 
15)  
 
58. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 319/2 orná půda o výměře 80 m2 a  části 
pozemku parc.č. 319/7 louka o výměře 320 m2 v k.ú. Nové Sady panu Pavlu Süsserovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
59. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  600/3  (dle GP parc. č. 600/6 ostatní plocha) 
ostatní plocha o výměře 53 m2 v k.ú. Nové Sady  společnosti Povodí Moravy s. p. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
60. úplatný pronájem pozemku parc. č. 508 orná půda o výměře 772 m2 v k. ú. Droždín panu 
Marku Příbíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 19)    
 
61. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 1,5 m2 v k. ú. 
Lazce paní Marii Rotreklové, Stanislavě Kutrové,Evě Kozákové a panu Josefu  Zagrapanovi 
dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
62. úplatný pronájem části parc. č. 553/1 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Nová Ulice 
panu Stanislavu Živnému za podmínky otevírací doby max. do 22 hod.  a za podmínky 
provozování ozvučení předzahrádky reprodukovanou hudbou do 19 hod. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 22)   
 
63. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1106 orná půda o výměře 93823 m2 v k. ú. Nemilany 
- společnosti ROMZA Nedvězí, spol. s  r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
64. výpůjčku pozemků parc. č. 933/2 pastvina o výměře 859 m2  a parc. č. 935 ost. pl. o 
výměře 1 894 m2, vše v k. ú. Řepčín Základní škole Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy 
bod II. A) 25)   
 
65. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449 st. pl. o výměře 60 m2  v k.ú. Olomouc - 
město panu  Josefu a Ing. Pavlovi Fritscherovým dle důvodové zprávy bod II. A) 26)     
 
66. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 600 ost. pl. o výměře 8,1 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 27)  
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67. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 st. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - 
město panu Františku Wiedermannovi dle důvodové zprávy bod II. A) 30)   
 
68. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 559/4 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice 
panu Stanislavu Škůrkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 31)  
 
69. úplatný pronájem pozemků parc. č. 314/17 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 314/18 
zast. pl. o výměře 100 m2  a parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 830 m2  vše  v k. ú. Nová Ulice 
podílovým spoluvlastníkům garáží  Dvořákova 9 dle důvodové zprávy bod II. A) 32)  
 
70. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 686/2 ost. pl. o výměře 287 m2 a části pozemku 
parc. č. 685/2 ost. pl. o výměře 193 m2, vše v k. ú. Nová Ulice paní Evě Drlíkové dle 
důvodové zrávy bod II. A) 35)  
 
71. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1222/2 ost. pl. o výměře 54 m2, parc. č. 424/4 
orná půda  o výměře 200 m2 a parc. č. 421/7 ost. pl.  o výměře 150 m2,  vše v  k. ú. 
Slavonín panu Miroslavu Smejkalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 36)  
 
72. úplatný pronájem pozemku parc. č. 551/3 ost. pl. o výměře 70 m2 a části pozemku parc. 
č. 608/33 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Neředín panu Liboru Zaťkovi a panu Vítězslavu 
Mrázkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 37)  
 
73. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 470/1ost. pl,  o výměře 50 m2 v k. ú. Droždín 
panu Ing. Martinu Pražákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 41)  
 
74. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 307/1 louka o výměře 200 m2  v k.ú. Nové Sady 
paní Zdeňce Šebekové dle důvodové zprávy bod II. A) 44)   
 
75. úplatný pronájem NP - Kyselovská 74 - 37 m2 Klubu důchodců Slavonín dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1)    
 
76. úplatný  pronájem části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně panu Pavlu 
Kučerovi, panu Pavlu  Jiříčkovi, JUDr. Bohuslavu Cahovi, panu Miloslavu Látalovi a panu 
Zdeňku Pazderovi, společnosti TECHNOTRADE  spol.  s  r. o., Ing. Petru  Kochtovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
77. úplatný pronájem NP - Vrchlického - garáž 12 m2 panu Jaroslavu Šolcovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4)   
 
78. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 29,70 m2 Městskému výboru US - DEU dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
79. úplatný pronájem NP - Javoříčská č. 2 - 210 m2 - bistro Luneta společnosti Trend club, s. 
r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
80. snížení nájemného o 50% v NP Náves Svobody 37 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)   
 
81. zvýšení sazby nájemného v nově zrekonstruovaném nebytovém prostoru Pavelčákova 
21 o velikosti 123, 91 m2, účel nájmu provozování bistra  na 2 700,-, 650,-, 400,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
82. úplatný pronájem NP - Horní nám. č. 5 - dříve kancelář - 72,5 m2 paní Aleně Vlčkové a 
paní Jiřině Kobylkové za účelem provozování galerie dle důvodové zprávy bod II. B) 11)   
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83. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Jaroslavu Michajlovi dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
84. úplatný pronájem pozemku parc.č. 87 zast.pl. o výměře 30 m2 a části pozemků parc.č. 
1120/7 ostatní plocha o výměře 310 m2  a parc.č. 100/10 ostatní plocha  výměře 40 m2 v 
k.ú. Slavonín panu Ing. Milanu Páleníkovi dle důvodové zprávy bod IV. 3)      
 
85. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 6,5 m2 v k.ú. Hodolany 
panu Rostislavu Smutnému dle důvodové z právy bod IV. 5)    
 
86. doplnění „ Pravidel pro výběr jednoho z více zájemců o nájem nemovitého majetku 
statutárního města Olomouc formou nabídky výše nájemného v obálce“ dle důvodové zprávy 
bod IV. 17)     
 
87. uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace mezi statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s.,  dle  důvodové zprávy bod IV. 18)  
 
88. uzavření dodatků č.1 ke smlouvám č.614052/99 a č.614053/2000, o nájmu 
plynárenských zařízení mezi statutárním městem Olomouc a Severomoravskou 
plynárenskou, a.s., Ostrava, dle důvodové zprávy bod IV. 19)  
 
89. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby  mezi statutárním 
městem Olomouc a společností VZ stav, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 20)   
 
90. dohodu o vypořádání nákladů stavby „Sídlo krajské veřejné správy Olomouc“ mezi 
Českou republikou - Okresní úřad Olomouc a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 21)   
 
91. úplatný pronájem pozemku parc. č. 164/4 ost. pl. o výměře 3 983 m2 v k.ú. Hejčín 
společnosti Pozemní stavby Olomouc a. s., v likvidaci do 31. 12. 2002 při nájemném 80,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 34)    
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Tomáše Krále o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha o 
výměře 16 m2 v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 17)    
 
2. pana Vojtěcha Piňose - EUROCAR o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/1 
ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 24)   
 
3. pana Radomíra Piterky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 
2 m2 a  část parc. č. 124/17 ost. pl. o výměře 1 m2,  vše v k. ú. Olomouc - město dle 
důvodové zprávy bod II. A) 28)   
 
4. společnosti SENIA communication s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
124/7 ost. pl. o výměře 0,63 m2 a parc. č. 124/17 ost. pl. o výměře 0,63 m2, vše  v k. ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 29)    
 
5. manželů Marie a Jana Luňáčkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/17 
ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 33)    
 
6. paní Heleny Smutné o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 404/4 ost. pl. o výměře 10 
m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 38)     
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7. pana Viktora Němce o prodloužení nájemní smlouvy  na objekt č. 26 na pozemku parc. č. 
1395 st. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
8. Křesťanské společnosti Prostějov o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 29,70 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
9. pana Jiřího Grepla, pana Tomáše Řuhulky, pana Karla Nahodila, pana Zbyňka Ryšánka, 
společnosti Moravian tradig import export, s. r. o., paní Jaroslavy Balgové o úplatný 
pronájem NP - Javoříčská č. 2 - 210 m2 - bistro Luneta dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
10. Sdružení Romských podnikatelů o úplatný pronájem NP - Horní nám. č. 5 - dříve 
kancelář - 72,5 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 11)   
 
11. Ing. Radoslava  Chytrého - ARES o revokaci části usnesení RMO ze dne 4. 12. 2001, 
čís. spis. seznamu 3, bod IV. 9) ve věci doby nájmu části pozemku parc. č. 51/7 ost. pl.  o 
celkové výměře 15 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 7)     
 
12. Ing. Radoslava Chytrého - ARES o revokaci části usnesení RMO ze dne 20. 11. 2001 
čísl. spis. seznamu 4 bod II. A) 10 ve věci doby nájmu části pozemku parc. č. 605 zast. pl. o 
výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
13. Ing. Radoslava Chytrého - ARES o revokaci části usnesení RMO ze dne 29. 1. 2002 čísl. 
spis. seznamu 2 bod II. A) 5) ve věci doby nájmu části pozemku parc. č. 452/18 ost. pl. o 
výměře 3 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 9)   
 
14. manželů Pavla a Jany Pospíšilových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 490/1 
ostatní plocha o výměře 71 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
15. pana Ing. Ladislava Hammera o revokaci části usnesení RMO ze dne  26.3.2002  č. spis. 
seznamu 3 bod II. A) 3) ve věci výše úplaty za úplatný pronájem části pozemku parc.č. 784/1 
zahrada o výměře 222 m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
16. paní Věry Svobodové o přidělení místa pro stánkový prodej - lokalita ul. 28. října - prodej 
sýrů a korbáčků dle důvodové zprávy bod IV 13. 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením výpovědní lhůty v NP Michalská 2 na 1 rok a schvaluje zvýšení sazby 
nájemného na 800,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
2. s tím, že statutární město Olomouc uhradí  daň z převodu nemovitostí ve věci směny části 
pozemku parc. č. 265/1 orná půda o výměře 1067 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví manželů 
JUDr. Radomíra a Karly Pavlíkových za pozemek parc. č. 132/2 zahrada o výměře 724 m2 v 
k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. se stavebními úpravami v NP Fischerova 4 bez možnosti odpočtu investované částky z  
nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
4. s úpravami pronajatých ploch dle důvodové zprávy bod IV. 25)   
 
5. s výpůjčkou sportovního povrchu pro zimní stadion v Olomouci ve prospěch Hockey clubu 
Olomouc na dobu neurčitou   
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4. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 26. 3. 2002 č. spis. seznamu 3 bod II A 2 ve věci rozsahu 
předmětu pronájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 397 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Jaroslavu Michajlovi dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
2. usnesení RMO ze dne 26.3.2002 č.spis.seznamu 3 II A11 ve věci nevyhovění žádosti 
pana Ing. Milana Páleníka o úplatný pronájem pozemku parc.č. 87 zast.pl. o výměře 30 m2 a 
části pozemků parc.č. 1120/7 ostatní plocha o výměře 310 m2  a parc.č. 100/10 ostatní 
plocha  výměře 40 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod IV. 3)    
 
3. usnesení RMO ze dne 26. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 3 bod II. A) 19) ve věci úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Hodolany  panu 
Rostislavu Smutnému dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
4. část usnesení RMO ze dne 11. 9. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 5) ve věci rozsahu 
pronajaté plochy pozemku parc. č. 841/32 ost. pl. v k. ú. Hodolany panu  Martinu Valchářovi 
a schvaluje úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/32 ost. pl. v k.ú. Hodolany o 
výměře 84 m2 dle důvodové zprávy bod IV.12). 
 
5. usnesení RMO ze dne 11. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 4 bod II. B) 2 ve věci výše 
úplatného pronájmu za NP - Hanušova č. 2 - dříve prodejna potravin - 74, 5 m2 paní Ludmile 
Mádrové a souhlasí se snížením nájemného na 750,- Kč/m2/rok dle důvodové zrávy bod IV. 
14)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení kabelů VN a NN na pozemcích 
parc. č. 599 ost. pl. o výměře 11 696 m2, parc. č. 600 ost. pl. o výměře 755 m2, parc. č. 601 
ost. pl. o výměře 617 m2 a parc. č. 257 ost. pl. o výměře 793 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
2. odprodej pozemků parc. č. 552/3 zast. pl. o výměře 858 m2, parc. č. 553/3 zast. pl. o 
výměře 267 m2 a parc. č. 554/3 zast. pl. o výměře 492 m2, vše v k. ú. Chválkovice 
společnosti AGRA Chválkovice spol. s r. o. za kupní cenu ve výši  161. 700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 5)    
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění stavby „JPO HZS Olomouc - 
plynofikace“ na pozemku parc. č. 805/4 ost. pl. o výměře 3 787 m2 v k. ú. Hodolany ve 
prospěch Českých drah, s. o. za jednorázovou úhradu 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 6)   
 
4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení kanalizační přípojky na 
pozemku parc. č. 265/5 orná půda o výměře 48946 m2 v k. ú. Nové Sady ve prospěch 
manželů Aleše a Aleny Malénkových dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
5. směnu pozemků parc.č. 355/1 ost.pl. o výměře 1790 m2, parc.č. 355/9 ost.pl. o výměře 
359 m2, parc.č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, parc.č. 659/1 ost.pl. o výměře 539 m2, 
parc.č. 659/2 ost.pl. o výměře 1589 m2, parc.č. 660 ost.pl. o výměře 5034 m2, parc.č. 362/2 
zahrada o výměře 3332 m2, parc. č. 658 ost. pl. o výměře 2421 m2 a parc. č. 659/1 ost. pl. o 
výměře 539 m2 ve vlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, MUDr. Čestmíra Neorala, JUDr. 
Milana Neorala, paní Věry Poučové a paní Dagmar Přikrylové za část pozemku parc.č. 
132/23 ost.pl. o výměře 11 404  m2,  pozemek parc. č. 137 orná půda o výměře 1355 m2 a 
parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše  v k. ú. Nové Sady a  pozemek parc. č. 360/5 
orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/7 orná 
půda o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček ve 
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vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu a za podmínky, že 
budoucí vlastníci pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 1355 m2 vstoupí do práv a 
závazků vyplývajících z nájemních smluv dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění parovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 866 ost. pl. o výměře 4 926 m2, parc. č. 1027/1 ost. pl. o výměře 175 m2 
a parc. č. 624/17 ost. pl. o výměře 3 477 m2, vše v k. ú. Hodolany ve prospěch společnosti 
Dalkia  Morava, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  parovodního řadu na 
pozemcích parc. č. 1963/1 ost. pl. o výměře 27 657 m2, parc. č. 1721/40 orná půda o 
výměře 623 m2 a parc. č. 1672/4 orná půda o výměře 684 m2, vše v k. ú. Holice ve 
prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 16)    
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelové  přípojky VN na 
pozemcích parc. č. 451/19 ost. pl. o výměře 9 454 m2, parc. č. 451/41 ost. pl. o výměře 3 
272 m2, parc. č. 535 ost. pl. o výměře 15 596 m2, parc. č. 415/2 orná půda o výměře 4 819 
m2, vše v k.ú. Povel ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s.  za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod III. 19)   
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 1959 ost. pl. o výměře 9 m2  v k. ú. Holice společnosti 
OLMA, a. s. Olomouc za kupní cenu ve výši 5.140,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22)  
 
10. odprodej částí pozemku parc. č. 745 ost. pl.  o celkové výměře 47 m2 v k. ú. Radíkov 
manželům Janovi a Emílii Smetanovým za kupní cenu ve výši 14 234,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 23)   
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 371 ost. pl. o výměře 267 m2  v k.ú. Holice manželům 
Janu a Janě  Kratochvílovým za kupní cenu ve výši 129 327,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 26)  
 
12. odprodej pozemku parc. č. 438/48 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 438/35 zahrada o 
výměře 314 m2 a části pozemku parc. č. 438/1ost. pl.  o výměře 24 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice panu Jaroslavu Švestkovi za kupní cenu ve výši 178 197,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 28)   
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 12/23 ost. pl.  o výměře 110 m2 v k. ú. Lazce manželům 
Renatě a Jiřímu Luběníkovým za kupní cenu ve výši 57 739,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 29)   
 
14. odprodej objektu č. 15 na pozemcích parc. č. 1392/1 o výměře 833 m2, parc. č. 1392/2 o 
výměře 1019 m2 a parc. č. 1392/3 o výměře 45 m2, vše st. pl. v k.ú. Neředín paní Zdence 
Koppové za kupní cenu ve výši 744 584,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 31)   
 
15. směnu pozemků p.č. 1646  o výměře 1400 m2, parc. č. 1963/4 o výměře 116 m2, parc. 
č. 1963/6 o výměře 49 m2, parc. č. 1963/7 o výměře 128 m2, parc. č. 1963/9 o výměře 95 
m2, parc. č. 1963/11 o výměře 115 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce a 
pozemky p.č. 1650/1 o výměře 661 m2, parc. č. 1650/9 o výměře 2822 m2, parc. č. 1650/10 
o výměře 703 m2, parc. č. 1721/4  o výměře 238 m2, parc. č. 1721/29 o výměře 4928 m2, 
parc. č. 1721/32 o výměře 3227m2, parc. č. 1721/36 o výměře  976 m2,  vše orná půda v 
k.ú. Holice u Olomouce, pozemky ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu ČR,  za 
pozemky p.č. 1793/10 o výměře 4179 m2 a p.č. 1839 o výměře 15084 m2, vše orná půda v 



 11

k.ú. Holice u Olomouce, pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 22)  
 
16. směnu pozemků p.č. 1835 o výměře 69 509 m2, orná půda v k.ú. Holice ve vlastnictví 
Statutárního města Olomouc v ceně  2 337 309,63 Kč za pozemky p.č. 1843/49 o výměře 
470 m2, p.č. 1843/52 o výměře 5 940 m2 (část 3 228 m2),p.č. 1843/53 o výměře 330 m2, 
p.č. 1843/60 o výměře 7 560 m2 (část 2 643 m2), p.č. 1843/83 o výměře 28 436 m2 (část 8 
719 m2), p.č. 1843/94 o výměře 10 647 (část 2 319), p.č. 1845/1 o výměře 982 m2, p.č. 
1845/9 o výměře 4 548 m2, p.č. 1845/10 o výměře  4 608 m2, p.č. 1845/19 o výměře 7 522 
m2,p.č. 1845/24 o výměře 7 820 m2, p.č. 1845/26 o výměře 11 196 m2, p.č. 1845/29 o 
výměře 4 663 m2, p.č. 1845/38 o výměře 1 376 m2, p.č. 1847/7 o výměře 954 m2 (část 772 
m2),p.č. 1847/11 o výměře 1 707 m2, p.č. 1847/14 o výměře 1 474 m2, p.č. 1847/21 o 
výměře 2 584 m2, p.č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, p.č. 1847/25 o výměře 186 m2,vše orná 
půda v k.ú. Holice ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu  ČR o celkové výměře 68 
197 m2 v ceně 1 359 895,36  Kč bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod IV. 
23)  
 
17. zřízení úplatného věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na 
pozemcích  parc. č. 487/1 orná půda o výměře 11 732 m2, parc. č. 487/7 ost. pl. o výměře 2 
024 m2, parc. č. 487/6 ost. pl. o výměře 1 008 m2, parc. č. 526/1 ost. pl. o výměře 23 046 
m2,vše v k. ú. Neředín,  parc. č. 401/17 ost. pl. o výměře 7 904 m2, parc. č. 439/1 ost. pl. o 
výměře 7 874 m2, parc. č. 513 ost. pl. o výměře 1076 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 499/3 
ost. pl. o výměře 8 108 m2,  parc. č. 506/1 ost. pl. o výměře 942 m2, parc. č. 505/1 ost. pl. o 
výměře 265 m2, parc. č. 136 zast. pl. o výměře 2 534 m2, parc. č. 226/1 zast. pl. o výměře 
371 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 618/1 ost. pl. o výměře 13 050 m2, parc. č. 536 ost. pl. 
o výměře 6 577 m2, parc. č. 625/2 ost. pl. o výměře 2 997 m2, parc. č. 542 ost. pl. o výměře 
699 m2, parc. č. 545 ost. pl. o výměře 1 964 m2, parc. č. 597/1 ost. pl. o výměře 14 326 m2, 
parc. č. 526 ost. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 429/77 ost. pl. o výměře 1 802 m2, parc. č. 
480/8 ost. pl. o výměře 1 599 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 1 622 m2, parc. č. 525/4 
ost. pl. o výměře 4 313 m2, parc. č. 523/1 ost. pl. o výměře 4 888 m2, parc. č. 480/29 ost. pl. 
o výměře 10 102 m2, parc. č. 549/3 ost. pl. o výměře 5 024 m2, parc. č. 480/22 ost. pl. o 
výměře 1 17 m2, parc. č. 480/21 ost. pl. o výměře 1 207 m2, parc. č. 520/1 ost. pl. o výměře 
7 942 m2, parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 6 549 m2, parc. č. 516/1 ost. pl. o výměře 1 289 
m2, parc. č. 485/1 ost. pl. o výměře 5 255 m2, parc. č. 480/4 ost. pl. o výměře 2 555 m2, 
parc. č. 480/6 ost. pl. o výměře 1 739 m2, parc. č. 483/1 ost. pl. o výměře 17 027 m2, parc. č. 
485/2 ost. pl. o výměře 4 345 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 14 386 m2, parc. č. 1087 
zast. pl. o výměře 508 m2, parc. č. 1083/2 zast. pl. o výměře 213 m2, parc. č. 1122 ost. pl. o 
výměře 133 m2, parc. č. 1017 zast. pl. o výměře 3 668 m2, parc. č. 1107 zast. pl. o výměře 
78 m2, parc. č. 1053 zast. pl. o výměře 503 m2, parc. č. 1049 zast. pl. o výměře 312 m2, 
parc. č. 1025 zast. pl. o výměře 568 m2, parc. č. 1036 zast. pl. o výměře 389 m2, parc. č. 
815 ost. pl. o výměře 2 911 m2, parc. č. 300/10 ost. pl. o výměře 5 824 m2, parc. č. 300/12 
ost. pl. o výměře 1 537 m2, parc. č. 300/4 ost. pl. o výměře 3 417 m2, parc. č. 303/3 ost. pl. o 
výměře 3 071 m2, parc. č. 355/3 ost. pl. o výměře 3 629 m2, parc. č. 341/3 ost. pl. o výměře 
6 039 m2, parc. č. 362/4 ost. pl. o výměře 1 067 m2, parc. č. 280/2 ost. pl. o výměře 1 054 
m2, parc. č. 295/6 zahrada o výměře 592 m2, parc. č. 295/9 zahrada o výměře 343 m2, parc. 
č. 682 zast. pl. o výměře 347 m2, parc. č. 590/1 ost. pl. o výměře 8 516 m2, parc. č. 557/1 
ost. pl. o výměře 9 300 m2, parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 2 353 m2, parc. č. 555/2 ost. pl. o 
výměře 15 739 m2, parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 2 369 m2, parc. č. 549/4 ost. pl. o výměře 
1 957 m2, parc. č. 1066/1 zast. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 1062 zast. pl. 270 m2, parc. č. 
260/3 ost. pl. o výměře 3 702 m2, parc. č. 265/6 ost. pl. o výměře 1 062 m2, parc. č. 264/6 
ost. pl. o výměře 1 627 m2, parc. č. 256/7 ost. pl. o výměře 2 374 m2, parc. č. 253/3 ost. pl. o 
výměře 4 086 m2, parc. č. 257/12 ost. pl. o výměře 3 817 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
323/1 ost. pl. o výměře 17 318 m2, parc. č. 320/1 ost. pl. o výměře 3 541 m2, parc. č. 323/11 
ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 1452 zast. pl. o výměře 312 m2, parc. č. 1454 zast. pl. o 
výměře 453 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 515/5 ost. pl. o výměře 4. 282 m2       
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v k. ú. Neředín, parc. č. 487/70 ost. pl. o výměře 170 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 401/18 ost. 
pl. o výměře 2683 m2 v k. ú. Hejčín  a parc. č. 1121 ost. pl. o výměře 1261 m2 v k. ú. Nová 
Ulice ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 912.200,- 
Kč dle důvodové zprávy bod IV. 24)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Miroslava Smejkala o odprodej částí pozemků parc. č. 1222/2 ost. pl. o 
výměře 54 m2, parc. č. 424/4 orná půda  o výměře 200 m2 a parc. č. 421/7 ost. pl.  o výměře 
150 m2,  vše v  k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 36)   
 
2. žádosti pana Libora Zaťky a pana Vítězslava Mrázka o odprodej pozemku parc. č. 551/3 
ost. pl. o výměře 70 m2 a části pozemku parc. č. 608/33 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. 
Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 37)   
 
3. žádosti paní Lenky Basemansové o odprodej  pozemku parc. č. 87 zast. pl.  o výměře 40 
m2 , části pozemku parc. č. 1120/7 ost. pl.  o výměře 310 m2 a části pozemku parc. č. 
100/10 ost. pl. o výměře 50 m2, vše v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
4. žádosti paní Mileny Vašákové o odprodej části pozemku parc. č. 745 ost. pl. o výměře 30 
m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
5. žádosti JUDr. Ladislava Lamače, MUDr. Anny Folprechtové, Petra  a MUDr. Renaty 
Kutrových, Rudolfa a Vilmy Vašinových o odprodej části pozemku parc. č. 1266 zast. pl. o 
výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
6. žádosti společnosti ALBEVA Morava, s. r. o. o odprodej  pozemku parc. č. 249/3 louka o 
výměře 6 168 m2 a části pozemku parc. č. 589/5 ost. pl.  o výměře 600 m2 v k. ú. Nové Sady 
dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
7. žádosti paní Světlany Mihulové o odprodej části pozemku parc. č. 444/6 o výměře 47 m2 v 
k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
8. žádosti paní Mgr. Jiřiny Mihulové o odprodej části pozemku parc. č. 444/6 ost. pl. o 
výměře 47 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
9. žádosti Českomoravské hypoteční banky, a. s. o výkup budovy hromadných garáží č. p. 
934  s pozemkem parc. č. 947 zast. pl. o výměře 2 112 m2  v k. ú. Olomouc - město z 
vlastnictví Českomoravské hypoteční banky, a. s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
10. žádosti manželů Ing. Zdeňka a Mgr. Lenky Mašlaňových o odprodej pozemku parc. č. 
420/114 orná půda o výměře 1 710 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
11. žádosti manželů Ladislava a Jaroslavy  Malínkových o odprodej části pozemku parc. č. 
29/6 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 14)   
 
12. žádosti pana Ing. Pavla Šedivého a Miroslava Janíčka o odprodej části pozemku parc. č. 
536/1 ost. pl. o výměře 1 850 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 18)   
 
13. žádostem společnosti PODKOVA AVB s. r. o. , pana Zdeňka Pazdery a pana Zdeňka 
Sázela o odprodej objektu č. 15 na pozemcích parc. č. 1392/1 o výměře 833 m2, parc. č. 
1392/2 o výměře 1019 m2 a parc. č. 1392/3 o výměře 45 m2, vše st. pl. v k.ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod III. 31)  
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14. žádosti pana Petra Doseděla o odprodej pozemků parc. č. 360/5 orná půda o výměře 
588 m2 a parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy 
bod III. 32)   
 
15. žádosti pana Mojmíra Doseděla, manželů Mgr. Martina a  Marty Pátkových a pana Petra 
Grohmanna o odprodej pozemků parc. č. 360/7 orná půda  o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8 
orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček dle důvoodové zprávy bod III. 33)    
 
16. žádosti manželů Ing. Radoslava a Mgr. Věry Chytrých o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne 1. 3. 2002 čísl. spis seznamu 4. 1. bod 53 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku 
parc. č. 2/82 pastvina o výměře 74 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové  zprávy bod IV. 6)   
 
17. žádosti manželů Vladimíra a Mgr. Yvony Vláčilových o odprodej pozemků parc. č. 230/1 
o výměře 4 460 m2, parc. č. 230/2 o výměře 2 500 m2, parc. č. 234/1 o výměře 1 678 m2, 
vše v  k. ú. Mutkov dle důvodové zprávy bod III. 24)   
 
18. žádosti manželů Šárky a Stanislava Melčákových o odprodej části pozemku parc. č. 
457/1 ost. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 25)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002, čís. spis. seznamu 4.1,  bod 35 ve věci změny 
subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. 841/15 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. 
Hodolany  ze společnosti  P. A. SERVIS s. r. o. na manžele Ladislava a Mgr. Alenu Dopitovy 
a manžele Pavla a Lenky Opluštilovy dle důvodové zprávy bod IV.10)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 64 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemcích  
parc. č. 487/1 orná půda o výměře 11 732 m2, parc. č. 487/7 ost. pl. o výměře 2 024 m2, 
parc. č. 487/6 ost. pl. o výměře 1 008 m2, parc. č. 526/1 ost. pl. o výměře 23 046 m2,vše v k. 
ú. Neředín,  parc. č. 401/17 ost. pl. o výměře 7 904 m2, parc. č. 439/1 ost. pl. o výměře 7 874 
m2, parc. č. 513 ost. pl. o výměře 1076 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 499/3 ost. pl. o 
výměře 8 108 m2,  parc. č. 506/1 ost. pl. o výměře 942 m2, parc. č. 505/1 ost. pl. o výměře 
265 m2, parc. č. 136 zast. pl. o výměře 2 534 m2, parc. č. 226/1 zast. pl. o výměře 371 m2, 
vše v k. ú. Neředín, parc. č. 618/1 ost. pl. o výměře 13 050 m2, parc. č. 536 ost. pl. o výměře 
6 577 m2, parc. č. 625/2 ost. pl. o výměře 2 997 m2, parc. č. 542 ost. pl. o výměře 699 m2, 
parc. č. 545 ost. pl. o výměře 1 964 m2, parc. č. 597/1 ost. pl. o výměře 14 326 m2, parc. č. 
526 ost. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 429/77 ost. pl. o výměře 1 802 m2, parc. č. 480/8 ost. 
pl. o výměře 1 599 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 1 622 m2, parc. č. 525/4 ost. pl. o 
výměře 4 313 m2, parc. č. 523/1 ost. pl. o výměře 4 888 m2, parc. č. 480/29 ost. pl. o výměře 
10 102 m2, parc. č. 549/3 ost. pl. o výměře 5 024 m2, parc. č. 480/22 ost. pl. o výměře 1 17 
m2, parc. č. 480/21 ost. pl. o výměře 1 207 m2, parc. č. 520/1 ost. pl. o výměře 7 942 m2, 
parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 6 549 m2, parc. č. 516/1 ost. pl. o výměře 1 289 m2, parc. č. 
485/1 ost. pl. o výměře 5 255 m2, parc. č. 480/4 ost. pl. o výměře 2 555 m2, parc. č. 480/6 
ost. pl. o výměře 1 739 m2, parc. č. 483/1 ost. pl. o výměře 17 027 m2, parc. č. 485/2 ost. pl. 
o výměře 4 345 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 14 386 m2, parc. č. 1087 zast. pl. o 
výměře 508 m2, parc. č. 1083/2 zast. pl. o výměře 213 m2, parc. č. 1122 ost. pl. o výměře 
133 m2, parc. č. 1017 zast. pl. o výměře 3 668 m2, parc. č. 1107 zast. pl. o výměře 78 m2, 
parc. č. 1053 zast. pl. o výměře 503 m2, parc. č. 1049 zast. pl. o výměře 312 m2, parc. č. 
1025 zast. pl. o výměře 568 m2, parc. č. 1036 zast. pl. o výměře 389 m2, parc. č. 815 ost. pl. 
o výměře 2 911 m2, parc. č. 300/10 ost. pl. o výměře 5 824 m2, parc. č. 300/12 ost. pl. o 
výměře 1 537 m2, parc. č. 300/4 ost. pl. o výměře 3 417 m2, parc. č. 303/3 ost. pl. o výměře 
3 071 m2, parc. č. 355/3 ost. pl. o výměře 3 629 m2, parc. č. 341/3 ost. pl. o výměře 6 039 
m2, parc. č. 362/4 ost. pl. o výměře 1 067 m2, parc. č. 280/2 ost. pl. o výměře 1 054 m2, 
parc. č. 295/6 zahrada o výměře 592 m2, parc. č. 295/9 zahrada o výměře 343 m2, parc. č. 
682 zast. pl. o výměře 347 m2, parc. č. 590/1 ost. pl. o výměře 8 516 m2, parc. č. 557/1 ost. 
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pl. o výměře 9 300 m2, parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 2 353 m2, parc. č. 555/2 ost. pl. o 
výměře 15 739 m2, parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 2 369 m2, parc. č. 549/4 ost. pl. o výměře 
1 957 m2, parc. č. 1066/1 zast. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 1062 zast. pl. 270 m2, parc. č. 
260/3 ost. pl. o výměře 3 702 m2, parc. č. 265/6 ost. pl. o výměře 1 062 m2, parc. č. 264/6 
ost. pl. o výměře 1 627 m2, parc. č. 256/7 ost. pl. o výměře 2 374 m2, parc. č. 253/3 ost. pl. o 
výměře 4 086 m2, parc. č. 257/12 ost. pl. o výměře 3 817 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
323/1 ost. pl. o výměře 17 318 m2, parc. č. 320/1 ost. pl. o výměře 3 541 m2, parc. č. 323/11 
ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 1452 zast. pl. o výměře 312 m2, parc. č. 1454 zast. pl. o 
výměře 453 m2, vše v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. 
za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod IV. 24)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit s rozšířením subjektu na straně kupujícího pozemku parc. č. 549/3 ost. pl. o 
výměře 8 m2 v k. ú. Neředín o manžele Lubomíra a Jitku Vojáčkovi dle důvodové zprávy bod 
IV. 11)   
 
9. pověřuje 
odbor majetkoprávní  zpracovat dodatky nájemních smluv za podmínek dle důvodové zprávy 
bod IV. 25)  
 
10. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 180/4 zahrada o výměře 340 m2 v k.ú. 
Hodolany uzavřenou s paní Emílií Strcoňovou dle důvodové zprávy bod II. A) 39)     
T: 18.6.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
zástupci rady v představenstvu SNO, a. s. Ing. Horákovi vypovědět smlouvu o nájmu části 
pozemku parcely č. 570 o výměře 65 m2 v k.ú. Olomouc a zahájit na stavebním úřadě řízení 
o nařízení udržovacích prací pro ÚP Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 40)  
T: 18.6.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
12. ukládá 
řešit dopravní obslužnost v této lokalitě dopravním značením dle důvodové zprávy bod III. 
25)   
T: 18.6.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
13. ukládá 
prověřit možnost regulace konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle 
důvodové zprávy bod II. A) 22)   
T: 4.6.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
14. ukládá 
prověřit kapacitu WC ve vztahu k provozování zařízení a vlivu na životní  prostředí dle 
důvodové zprávy bod II. A) 22) 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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3 Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odbor u investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky  dle důvodové zprávy bod č.1 a 6 
2. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene pro  
pozemky dle důvodové zprávy bod č. 2 a 5 
3. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č. 3, 4, 6, 7 a 8 
 
3. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních záležitostí jednotlivých investičních akcí dle 
důvodové zprávy do jejich rozpočtů 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. U Letiště 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17, s Janem Stratilem dle důvodové zprávy, bod 1 
a). 
2. Černá cesta 45, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, s Miroslavem a Margitou Mihokovými dle 
důvodové zprávy, bod 1 b)  
3. Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 5, s Klučákem Josefem  a  Petrou dle 
důvodové zprávy bod 1 c)  
4. Černá cesta 27, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 3, s Jiřím Kupkou dle důvodové zprávy, bod 2 
a)   
5. Černá cesta 43, Olomouc, velikosti  1+4, č.b. 2, s Martinem Kučíkem dle důvodové zprávy,  
bod 2 b) 
6. Skupova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21, s Lenkou Fafílkovou dle důvodové zprávy, 
bod 2 c) 
7. Stiborova 21, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13, s Alešem Souškem dle důvodové zprávy, 
bod 3 a ) 
8. Trnkova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Cecilií Berčíkovou dle důvodové zprávy, bod 
3 b) 
9. Rooseveltova 107, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, s Hanou Bartovičovou dle důvodové 
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zprávy, bod 3 c) 
10. Velkomoravská 63, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Lucií Herchovou dle důvodové 
zprávy, bod 4  
11. Zikova 7, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 1, se Zbyňkem a Danou Hradílkovými dle 
důvodové zprávy, bod 5 
12. Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 35, s Petrem a Pavlínou Kladivovými dle 
důvodové zprávy, bod 6  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Geprtová Miluše, Stiborova 22 , Olomouc 
Hájková Jana, Foersterova 1, Olomouc 
Universita Palackého Olomouc, Stiborova 28, Olomouc 
Starosta Martin a Pavlína, Sladkovského 1B, Olomouc 
Mokroš Michal a Kateřina, Sladkovského 1A, Olomouc 
Semerádová Ilona, Topolová 9, Olomouc 
Sanetrníková Simona, Rumunská 11, Olomouc 
Kadaníková Ivana, Kamil, Rumunská 11, Olomouc 
Blahová Věra, Přichystala 70, Olomouc 
Koblihová Eva, Stanislav, Přichystala 70, Olomouc 
Derka Marek, Renáta, Synkova 8, Olomouc 
Slavíček Jiří, Alena, Synkova 8, Olomouc 
Balcárek Pavel, Renata, Synkova 4, Olomouc 
Foukalová Šárka, Synkova 4, Olomouc 
Orság Jiří, Tamara, Černá cesta 43, Olomouc 
Pokošová Miluše, Černá cesta 25, Olomouc 
Němčanský Aleš, Černá cesta 2, Olomouc 
Woláková Martina, Jaroslav, Černá cesta 18, Olomouc 
Zinchenko Igor, Alla, U Letiště 4, Olomouc 
Zinchenko Oleg, Yulna, U Letiště 4, Olomouc 
Dočkalová Emilie, Polská 57, Olomouc 
Michalík Petr, Wolkerova 44, Olomouc 
Zachrdlová Libuše, Luboš, Synkova 4, Olomouc 
Zatloukal Marek, Sladkovského 1B, Olomouc 
Bolocková, Směšný, Rumunská 11, Olomouc 
Malínková Barbora, Antonín, Černá cesta 11, Olomouc 
Fiziková Miroslava, P.Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7a), 7b) 
 
2.s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s: 
Dańhelová Anna, P. Přichystala 70, Olomouc 
Zdařil Miroslav, Remešova 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8a), 8b) 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy: 
· na byt č. 2, Mgr.Marie a MUDr.Josef Blahovi, Pekařská 11, Olomouc o syna Karla Blahu dle 
bodu dle bodu 9a) důvodové zprávy 
· na byt č.1, Vilém Flachs, Špálova 6, Olomouc o dceru Lenka Flachsová dle bodu 9b) 
důvodové zprávy   
 
4. se sepsáním nájemní smlouvy na městský byt po výměně:   
1) Eva Pastorková, Topolová 9, Olomouc, vel. 1+1 
2) Věra Mikulášková, tř.Kosmonautů 12, Olomouc, vel. 1+1 
     Jindřich Grác, Jílová 4, Olomouc, vel. 3+1 
3)  Ludmila Žáková, Politických vězňů 2, Olomouc, vel. 1+1 
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Marie Šnajdrová, Palackého 5, Olomouc, vel. 2+1     
4)  Jindřich Navrátil, Dukelská 19, Olomouc, vel. 0+1 
Jiří Richter, Sokolská 4, Olomouc, vel. 2+1 
5)  Rudolf Oláh, Zikova 17, Olomouc, vel. 2+1 
Lubomír Malíšek, Sokolská 9, Olomouc, vel. 1+1  
6) Lenka a Zdeněk Banátovi, Dvořákova 26, Olomouc, vel. 3+1   
7) Jiří a Eva Škárovi, Peškova 2, Olomouc , vel. 2+kk  
8) Roman a Marcela Oláhovi, Skupova 3, Olomouc, vel. 2+1 
9)  Zdeněk Kotulák, Dolní náměstí 7, Olomouc, vel. 2+1  
10) David Fojtík, Černá cesta 29, Olomouc, vel. 2+1   
dle bodu 10  důvodové zprávy 
 
5. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně bytu 
s: 
Miloslava Ritterová, I.P.Pavlova 32, Olomouc 
Petr Popelka, Wolkerova 46, Olomouc 
Tomáš Zavadil, J.Nálevky 13B, Olomouc 
Petr Ferenc, Rožňavská 12, Olomouc 
Karel Suchý a Milena, Rožňavská 2, Olomouc 
Miroslava Žemličková, Rožňavská 4, Olomouc 
dle bodu 11  důvodové zprávy 
 
6. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu: 
Zdeněk Lelita, Černá cesta 25, Olomouc 
dle bodu 12 důvodové zprávy 
 
7. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Koloman Lénárt, Foerstrova 17, Olomouc 
Zdenka Plánková, Masarykova 58, Olomouc 
Lenka Jírů, tř.Svornosti 17, Olomouc 
Pavel Zhébal, Řezáčova 18, Olomouc 
dle bodu 13 důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Pravidla pro poskytování bydlení v náje mních bytech v majetku 

Statutárního m ěsta Olomouce - do časná výjimka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s výjimkou Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předsedovi bytové komise realizovat přijaté usnesení 
T: 2.7.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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4. schvaluje 
změnu článku 7 Pravidel pro poskytování bydlení dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
změnu Pravidel pro výběr jednoho z více zájemců dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Nájem byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1.uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v DPS na ul.Přichystalova 64,s paní Olgou 
Dostálovou, bytem Olomouc,Keplerova 29 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v DPS na ul. Politických vězňů 4, s manželi 
Zdeňkem a Zdenkou Doubravskými, bytem Olomouc,Karolíny Světlé 18 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29 v DPS na ul. Politických vězňů 4, s paní Annou 
Berkovou, bytem Olomouc, Masarykova 30 
 
3. ukládá 
zástupci RMO v představenstvu SNO,a.s.,zajistit uzavření nájemní smlouvy dle důvodové 
zprávy 
T: 6.8.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení kupní ceny o 10%  dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej garáže Polská 46 manželům Trnkalovým dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 11.4.2002 a schválit nové kupní ceny domu Wellnerova 4 dle 
důvodové zprávy bod 3 str. 2, 3 
 
4. schvaluje 
výpověď stávajícím nájemcům garáží Boženy Němcové 3 dle důvodové zprávy bod 4 str. 3, 
4 



 19

 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků o  odkoupení NP v domě tř. Svobody 43 dle důvodové zprávy bod 5 
str. 4 
 
6. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29.1.2002 ve věci uložení uzavření dohody o uznání dluhu do 
termínu 18.6.2002, pokud dohoda o uznání dluhu nebude uzavřena, ukládá RMO 
majetkoprávnímu odboru podat návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení částky 7 
482,- Kč a schvaluje ponechání splátek ve výši 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 str 4, 5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) prodej pozemku parc. č. st. 1036 zast. pl. o výměře 336 m2 v k. ú. Hodolany podílovým 
spoluvlastníkům domu za kupní cenu 80 320,- Kč a to Milanu Andrýskovi, manželům Aloisu a 
Stanislavě Bartoňovým, Jaroslavě Bulové, Zdeňce Čechové, Janě Filákové, manželům 
Jiřímu a Věře Hrušákovým, MUDr. Vladimíře Kráčmarové, Radce Králikové, Marii Kujové, 
manželům Františkovi a Miloslavě Kytlicovým, Bohumilu Nepustilovi, manželům Janu a 
Danuše Paličkovým, Lubomíru Petříkovi, Romanu Scigelovi, Marii Skopalové, Jaroslavě 
Skovajsové, Evě Slezákové, manželům MUDr. Prof. DrSc. Karlovi a PhDr. Heleně 
Tabarkovým, Ivanu Tobiášovi, Miroslavě Vrtělové dle důvodové zprávy bod 7a str. 5, 6 
b) proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy bod 7b 
str. 5, 6 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu  Universitní 2 za kupní ceny podle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle důvodové 
zprávy bod 8 str. 6 a přiložené tabulky - přílohy č. 1 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nevyhovět žádosti pí Jitce Tatárové o zohlednění vložených investic v kupní ceně za byt dle 
důvodové zprávy bod 9 str. 6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu tř. Svornosti 31 za kupní ceny podle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy 
bod 10 str. 7 a přiložené tabulky - příloha č. 2 
 
11. schvaluje 
budoucím vlastníkům bytových jednotek odklad úhrady I. poloviny kupní ceny o 2 měsíce dle 
důvodové zprávy bod 11 str. 7 
 
12. schvaluje 
rozšíření nájemních smluv dle důvodové zprávy bod 12 str 7, 8 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
revokaci usnesení ve věci žádosti pí Ludmily Gruntové dle důvodové zprávy bod 13 str. 8 
 
14. ukládá 
majetkoprávnímu odboru obeslat všechny spoluvlastníky domu Stiborova 17, 19, 21 s 
žádostí o vyjádření spoluvlastníků domu ke koupi NP dle důvodové zprávy bod 14 str. 8 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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15. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 15 str. 9 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy bod 16 str. 
9, 10 
 
17. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 17 str. 10 
 
18. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny na fond oprav spoluvlastníků domů dle důvodové zprávy bod 
18 str. 10 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pí Markéty Duchoňové o odkoupení bytu v domě Černá cesta 7 dle důvodové zprávy 
bod 20 str. 11 
 
20. schvaluje 
proplacení faktur u bytů v domech, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 22 str. 12 
 
21. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod 23 str. 12 
 
22. schvaluje 
převod podílů ve společných částech domů za bytové jednotky statutárního města Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 24 str. 12, 13 
 
23. vyhovuje 
žádosti nájemníků domu Rooseveltova 113 dle důvodové zprávy bod 25 str. 13 
 
24. ukládá 
obeslat paní Sedláčkovou, pana Lipčíka a manžele Látalovi s vyjádřením zda mají zájem o 
odkoupení garáže dle důvodové zprávy bod 2 str. 1,2 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny - letišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny - navýšení rozpo čtu odb.správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2002 (Fond bytové výstavby)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtové změny Fondu bytové výstavby 
 
2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu Fondu bytové 
výstavby 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtovou změnu Fondu bytové výstavby 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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12 Rozpočtová zm ěna - mzdové náklady na místa pomocných 
asistent ů ve školách s právní subjektivitou  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou žádost o provedení rozpočtové změny 
 
2. souhlasí 
se zvýšením příjmů dle žádosti o rozpočtovou změnu 
 
3. souhlasí 
se zvýšením výdajů dle žádosti o rozpočtovou změnu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
13 Hřišt ě při ZŠ Olomouc, Rooseveltova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit možnost přemístění hřiště v areálu školy včetně prověření technických opatření proti 
pronikání hluku 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
14 Dodatek č. 1 ke smlouv ě o správ ě majetku - areál Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1/2002 ke smlouvě o správě majetku - areálu Chválkovice, uzavřené 18.7.2001 
mezi SMO a TSMO, a.s., a pověřuje náměstka primátora Ing. Czmera jejím podpisem 
 
3. ukládá 
uplatnit požadavek na zařazení částky 88 400 Kč do souboru nekrytých požadavků 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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15 Informace o zm ěně Tarifu IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
použití parkovacího lístku podzemního parkovacího objektu přednádraží jako jízdního 
dokladu za podmínek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vyhodnotit zkušební provoz použití parkovacích lístků jako jízdního dokladu dle důvodové 
zprávy 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
4. ukládá 
vypracovat Nařízení obce - o maximální ceně jízdného - a předložit RMO 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
zpracovat nový Tarif IDOS s účinností od 15.12.2002 
T: 5.11.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Rekonstrukce k řižovatky Legioná řská, Hynaisova, Studentská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
zrealizovat předloženou variantu č. II 
 
3. ukládá 
zajistit realizaci vybrané a schválené varianty 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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17 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ANTONIO PIZZERIA v 
ulici Kosinova 7, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatelku p. Helenu Antonovou, Synkova 
11, 772 00  Olomouc, na dobu od 24. 5. do 31. 8. 2002 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ TIBET CLUB v ulici 
Zámečnická, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatelku p. Soňu Hornischerovou, 
Přichystalova 70, 772 00  Olomouc, na dobu od 24. 5. do 30. 9. 2002 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SOLIDNÍ NEJISTOTA v 
ulici Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatelku p. Renatu Luběníkovou, Lazecká 
80 A, 772 00  Olomouc, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2002 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE U 
DÁŠENKY v ulici Masarykova 3, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele f. SONERO spol. s 
r.o.,Masarykova 3, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2002 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN v 
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 37,8 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, 
Schweitzerova 74, 779 00  Olomouc, na dobu od 24. 5. do 30. 9. 2002 
 
7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE IR v ulici 
Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, Schweitzerova 
74, 779 00  Olomouc, na dobu od 24. 5. do 30. 9. 2002 
 
8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatelku p. Simonu Leblovou, Polská 68, 779 00  
Olomouc, na dobu od 24. 5. do 10. 10. 2002 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 VO- akce roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zvýšení nákladů na akci „Droždín - Zahrádky“ z důvodu souběhu prací s akcí SME a.s. dle 
bodu 2. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na realizaci dalších akcí 
T: 2.7.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením čerpání úvěru č. 01640 - Mgr. Petrová Milena do 30. 10. 2002 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 6 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
21 Změny v MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny na autobusových linkách č. 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 700, 701, 728, 763, 
764, 770, 775 a tramvajové lince č. 7, uvedené v upravené důvodové zprávě 
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3. ukládá 
zajistit informování veřejnosti o provedených změnách 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Plynofikace Lošova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
- realizovat akci dle vydaného stavebního povolení 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Návrh majetko-ú četního vypo řádání s majetkem M ěsta 

Olomouce, spravovaného spole čností OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. a demontovaného ze zdroj ů napojených v roce 1999 a 2000 
na horkovodní páte řní rozvod Dalkia Morava, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění Dodatku č. 20 a 21 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatky č. 20 a 21 ke Smlouvě o správě majetku ze dne 20. 12. 1994 uzavřené 
mezi Městem Olomouc a OLTERM & TD Olomouc, a.s.  
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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25 Olomoucké bienále  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převzetím záštity  
 
3. schvaluje 
finanční příspěvek dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování 
finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
26 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
řízením živnostenského odboru Magistrátu města Olomouce p. Zdeňka Machalíčka s 
účinností od 1. 6. 2002 po dobu mateřské dovolené a rodičovské dovolené p. Karly 
Hrdličkové 
 
3. schvaluje 
plat dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
27 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 
 
 
 
3. promíjí 
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50% poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli: 
Celní úřad Olomouc, Inspektorát celní a finanční stráže - 4 ks přenosná, č. žádostí 130, 157 
 
4. nevyhovuje 
žádosti pí. Miluše Hynkové o přidělení bezplatné parkovací karty 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ podle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ podle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
29 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací m ěsta 

Olomouce za rok 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu vč. příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání včetně účetních odpisů příspěvkových organizací města Olomouce  za 
rok 2001 dle závěrů Ekonomické komise RmO z přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 2001           
dle důvodové zprávy 
T: 4.6.2002 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Výběrová řízení - odbor investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
seznam firem k obeslání výzvy k účasti na veřejné zakázce dle DZ 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 I.konference poskytovatel ů sociálních služeb v Olomouci -  

žádost o p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky ve výši 30 tis.Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet 
Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
32 Dny bulharské kultury - malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převzetím záštity dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle varianty a) upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č.3 důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
33 Vyhrazené parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro tři vozidla ČSOB a.s. v souladu s upravenou důvodovou 
zprávou ad A). 
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3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro dvě vozidla klientů Volksbank CZ, a.s. v souladu s 
upravenou  důvodovou zprávou ad B). 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 25 vozidel trhovců dle upravené důvodové zprávy ad C). 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
34 Úprava p řednádražního prostoru I a II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s určením zodpovědných odborů MmOl a správců (provozovatelů) dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat návrhy smluvních vztahů s TSMO, a.s. a předložit na jednání RMO 
T: 4.6.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru správy 
vedoucí odboru životního prost ředí 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
vedoucí majetkoprávního odboru 

 
4. ukládá 
uzavřít smluvní vztahy s TSMO, a.s.   
T: 4.6.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
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