
 
USNESENÍ 

 

z 93. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 10.9.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 10.9.2002 dle části A) upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
toto své usnesení: 
- bod 2, část 10 ze dne 29.1.2002 (týkající se majetkoprávních záležitostí) dle části A) 
důvodové zprávy  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
1. vzít na vědomí  informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
2. schválit prodloužení termínů plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně předem 
určeným zájemcům společnosti PRE-INVEST spol. s  r. o. a společnosti TOP KARTEX  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu skladu o velikosti 6,30 m2, Horní náměstí 18 předem 
určenému zájemci panu Davidu Kalmanovi dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu prodejny s bytovým a domovním zařízením včetně 
projekce o velikosti 46 m2, Ztracená 3 předem určenému zájemci ROJANA s.r.o., Rýmařov 
dle důvodové zprávy bod I. 3) 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu prodejny potravin a sázkové služby on-line systému a.s. 
Sazka o velikosti 299 m2, Rožňavská 16 předem určenému zájemci panu Vladimíru Langrovi 
dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu Žerotínovo nám. 8, dříve dílna, 75,80 m2 obecně, když 
podmínkou přidělení je uhrazení dlužné částky po předchozím nájemci ve výši 244,829,- Kč 
dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 



 2 

6. zveřejnění úplatného pronájmu společných  prostor v objektu Švédská 1, prádelna 16,32 
m2, sušárna 20,16 m2, sklep 18,87 m2, dvorek 24,97 m2 předem určenému zájemci paní 
Anně Šibravové za účelem zřízení kosmetické provozovny dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu trafostanice o velikosti 32,45 m2, Sušilovo nám. 1 předem 
určenému zájemci Severomoravské energetice, a.s. dle důvodové zprávy bod I. 7)  
  
8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1167 zahrada, o výměře 182 m2 v k.ú. 
Řepčín předem určenému zájemci Policii ČR dle důvodové zprávy bod I. 8)    
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 913/8 ostatní plocha o výměře 530 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu Pavlu Smrčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. 
Nové Sady paní Věře Tiché dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 2)    
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790/12 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Jozefu Raisovi dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790/12 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Hodolany paní Jindřišce Chytilové dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790/12 (790/3) orná půda o výměře 100 m2 v  
k.ú. Hodolany paní Andree Kocourkové dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
14. úplatný pronájem části pozemků  parc. č. 790/12 (790/3) orná půda o výměře 250 m2 v 
k.ú. Hodolany manželům Renému a Naděždě Šprincovým dle upravené důvodové zprávy 
bod II. A) 6) 
 
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1 zastavěná plocha o výměře 511 m2 v k.ú. Lošov 
Sportovnímu klubu Lošov dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
16. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. 
Lazce paní Lence Grulichové dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 787/1 ostatní plocha o výměře 358 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Jiřímu Eliáši dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. 
Olomouc-město panu Janu Langovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
19. úplatný pronájem Peškova č. 1 - parkovací stání panu Ludvíku Rožňavskému dle 
důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 512 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín 
manželům Ivanu a Ivetě Henikovým dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
21. úplatný pronájem pozemku parc. č. 295/5 ost. pl.  o výměře 198 m2  v k. ú. Slavonín 
manželům Miroslavu a Blance Bačovým dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 51/7 ost. pl.  o celkové výměře 15 m2 v k. ú. 
Nové Sady Ing. Radoslavu  Chytrému - ARES dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
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23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1650/1 ost. pl. o výměře 363 m2, parc. č. 
1650/10 ost. pl. o výměře 257 m2, pozemku parc. č. 1650/2 ost. pl. o výměře 417 m2,  částí 
pozemků parc. č. 1650/3 orná půda o výměře 256, parc. č. 1650/4 orná půda o výměře 441 
m2, parc. č. 1650/5 orná půda o výměře 1284 m2, parc. č. 1650/11 orná půda o výměře 
3527 m2, parc. 1650/12 orná půda o výměře 1406 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce panu 
Ing. Vladislavu Uličnému  - INTEXT při nájemném dle OKR dle důvodové zprávy 
bod II. A) 18)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Olomouc - 
město MUDr.  Zdence Werner, Mgr. Silvii Sabrině Werner a Ivě Sofii Werner dle důvodové 
zprávy bod II. A) 19)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 380 m2 v  k.ú. Povel  
panu Otto Sedláčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 442/1 orná půda o výměře 15 m2 k. ú. Povel 
panu Vladimíru Hlochovi dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
27. úplatný pronájem NP v objektu Hynaisova 34/10 panu Jiřímu Štaigrovi při nájemném ve 
výši 44. 400,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)    
 
28. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 12,24 m2 Olomoucké krajské organizaci 
Pionýra dle důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
29. úplatný pronájem NP - Žerotínovo nám. č. 3 - 39,38 m2- 1NP +2 NP Sdružení romských 
podnikatelů ČR  dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
30. úplatný pronájem NP Sušilovo nám.  - dílna- 63,36 m2 + garáž č. 4 - 60 m2 panu 
Vlastimilu Drábkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
31. zveřejnění úplatného pronájmu Pavelčákova 21, prodejna lahůdek - Bistro AMARANTH, 
o velikosti 125,71 m2  předem určenému zájemci paní Pavlíně Rozmahelové za podmínky 
úhrady dlužného nájemného v průběhu zveřejnění dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
32. snížení nájemného v NP Tererovo nám 5 - prádelna na 5.000,- Kč měsíčně dle důvodové 
zprávy bod II. B) 12)  
 
33. úplatný pronájem objektu č.p. 326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5  
s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 527 m2, vše v k.ú. Olomouc - město panu 
Ivanu Dronovi dle důvodové zprávy bod II. B) 18)  
 
34. úplatný pronájem pozemku parc. č. 150/22 orná půda  o výměře 939 m2 v k. ú. Nedvězí 
panu Petru Rosmaníkovi dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
35. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na část pozemku parc.č 1071/1 ost. pl. o 
výměře 65 m2, část pozemku parc. č. 1080 ost. pl. o výměře 5 m2, část pozemku parc. č. 
75/3 zahrada o výměře 187 m2, část pozemku parc. č. 75/6 zahrada o  výměře 292 m2, část 
pozemku parc. č. 75/9 ost. pl. o výměře 60 m2, vše v k.ú. Nová Ulice s Ing. arch. Ladislavem 
Opletalem dle důvodové zprávy bod III. 16)   
 
36. přidělení míst pro stánkový prodej : panu Rolandu Süli - lokalita Národních hrdinů - 
prodej ovoce a zeleniny, paní Martině Palové - lokalita ul. 28. října - prodej dárkového zboží, 
panu Jiřímu Vosátkovi -  lokalita ul. 28. října - občerstvení, panu Janu Frkáňovi - lokalita 
nám. Nár. hrdinů - prodej ovoce a zeleniny dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
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37. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby  mezi statutárním 
městem Olomouc a společností TK Czech Development VI., s.r.o., dle důvodové zprávy  
bod IV. 10)   
 
38. uzavření  dodatku č1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2002/Hoa, kterým se rozšiřuje předmět darovací smlouvy o stavbu vodovodního řadu, 
mezi statutárním městem Olomouc a Ing. arch. Ladislavem Opletalem, ARPRO, dle 
důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
39. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  mezi statutárním 
městem Olomouc a společností  JACOBO EUROPE CZ a.s., dle důvodové zprávy  
bod IV. 13)  
 
40. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614035/97, mezi 
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy bod IV. 14)   
 
41. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614038/97, ze dne 
12.11.1997, ve znění dodatku č.1 ze dne 21.4.2000, mezi statutárním městem Olomouc a 
Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové zprávy bod IV. 15)   
 
42. likvidaci majetku uvedeného  pod pořadovým č.2, nájemcem na své náklady dle 
důvodové zprávy bod IV. 17)   
 
43. přičtení zůstatkové hodnoty technicky zhodnoceného majetku uvedeného  pod 
pořadovým č.1 a 3 k pořizovací ceně nové investice dle důvodové zprávy bod IV. 17)   
 
44. uzavření dodatku č.9 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. 17)  
 
45. nabytí  stavby „Olomouc, Parkoviště u Startgaráží“ od společnosti Enselad, spol. s r.o. a 
to na základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností Enselad, 
spol. s r.o., dle  důvodové zprávy bod IV. 18)  
 
46. uzavření dodatku č.10 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, ve znění dodatku č.7 ze dne 6.8.2002, mezi statutárním městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.,  dle  důvodové zprávy bod IV. 19)   
 
47. výpůjčku části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. Slavonín paní 
Heleně Vlachové na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou 1 rok dle důvodové zprávy  
bod III. 17)   
 
48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Olomouc - 
město paní Evě Tiché dle důvodové zprávy bod III. 43)  
 
49.úplatný pronájem NP č. 1 v podchodu v přednádraží společnosti HDS Retail Czech 
Republic a. s. za účelem prodejny tisku a doplňkového zboží, NP č. 2 v podchodu v 
přednádraží panu Ing. Jiřímu Dočkalovi za účelem prodejny pekárenských výrobků,  NP č. 3 
v podchodu v přednádraží panu Slobodanu Ruskovi za účelem prodejny rychlého 
občerstvení, NP č. 4 v podchodu v přednádraží panu Alekbarovi Iljasovi za účelem prodejny 
ovoce, zeleniny a květin, NP č. 5 v podchodu v přednádraží panu Petru Vepřekovi za účelem 
prodejny květin a květinové síně, NP č. 6 v podchodu v přednádraží paní Ireně Kabelíkové 
za účelem PNS, NP č. 7 v podchodu v přednádraží panu Mgr. Zdeňku Johnovi za účelem 
prodejny rychlého občerstvení dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
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2. nevyhovuje žádosti 
1. Jakuba Dusíka o pronájem nebytového prostoru Žerotínovo nám. 8, dříve dílna, 75,80 m2 
dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
2. společnosti AVÍZO a. s. o úplatný pronájem části pozemků parc.č. 624/3 ostatní plocha o 
výměře 5 m2 a parc.č. 959/10 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
3. manželů Jana a Blanky Pospíšilových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 250 zast. 
pl. o výměře 14,72 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
4. Křesťanského společenství Prostějov, paní Hany Kalábové,  Svazu sdružení Morava - 
Olomouc, Nadačního fondu MICHAEL a obč. sdružení Waldorfská iniciativa o úplatný 
pronájem NP - Žerotínovo nám. č. 3 - 39,38 m2- 1NP +2 NP dle důvodové zprávy bod II. B) 
6)    
 
5. pana Jaroslava Mareše o úplatný pronájem NP - Žerotínovo nám. č. 3 - sklad - 42 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8)     
 
6. pana Radomíra Piterky o revokaci části usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. spis. 
seznamu 2 bod II. A) 27 ve věci úplatného  pronájmu 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 IV. 1)    
 
7. manželů Ing. Jana a MUDr. Marie Terrichových o prodloužení lhůty k podání žádosti o 
stavební povolení a lhůty odprodeje nemovitosti dle důvodové zprávy bod IV. 6)    
 
8. společnosti Český Mobil, a. s. o  revokaci části usnesení RMO ze dne 6. 8. 2002 čísl. spis. 
seznamu 2 bod II. B) 2 ve věci výše nájemného za úplatný pronájem části střechy a části 
půdy na objektu občanské vybavenosti č. p. 65 na parc. č. st. 110/1 o výměře 869 m2 v k. ú. 
Řepčín dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
9. paní Aleny Vlčkové o revokaci části usnesení ze dne 26.2.2002 ve věci možnosti odpočtu 
vložených investic z nájemného  v NP - Horní náměstí 5, kavárna, 171,66 m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 9)  
 
10. pana Karla Změlíka, paní Kamily Malikové, paní Růženy Bezděkové, pana Petra Šlégra, 
pana Elmana Iljasova, společnosti MSG MORAVIA s. r. o., společnosti PANTA - Š spol. s r. 
o., pana Františka Poláka, paní Heleny Smutné, pana Pavla Kodyma, paní Jany Luňáčkové, 
paní Radany Peltonenové, společnosti BELLS s. r. o., společnosti NHN spol. s r. o., pana 
Jana Müllera, pana Oldřicha Šebesty, paní Jany Krátké Svobodové, pana Jaromíra Vaněčky, 
pana Richarda Rába, pana Josefa Kvapila, pana Ing. Jiřího Sítaře, pana Rostislava 
Smutného, manželů Chládkových, pana Dana Koliby o úplatný pronájem NP v  podchodu v 
přednádraží dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
3. souhlasí 
1. se změnou účelu nájmu na prodejnu textilu a textilního zboží - NP Palackého 1, 71 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
2. se změnou účelu nájmu v NP Kosinova 2 na prodejnu tabáku (trafiku), dárkového zboží, 
upomínkových předmětů a suvenýrů, nealkoholických a alkoholických nápojů, hraček a 
dalšího drobného zboží, sklad a prodejnu přenosných kamen a doplňků při zachování  
původních sazeb nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
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3. se změnou účelu nájmu na sklad - NP Nešporova 11, 16 m2 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 14)  
 
4. s podnájmem na část NP Praskova 11 o rozloze 14 m2 pro Moniku Dohnalovou za 
podmínek  stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 1.8.2002 dle důvodové zprávy  
bod II. B) 15)  
 
5. se snížením nájemného o 50 % panu Petru Navrátilovi v NP Rooseveltova 90 - garáž  
dle důvodové zprávy bod II. B) 16)   
 
6. se záměrem odprodeje předmětných nemovitostí dle zpracovaného generelu při kupní 
ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 41)   
 
7. s prodloužením lhůty k předložení územního rozhodnutí do 1. 2. 2003 dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)   
 
8. s podnájmem volných prostor společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle upravené 
důvodové zprávy bod IV. 23)  
 
9. se zhodnocením vložených investic v délce nájmu na dobu určitou v NP - Horní náměstí 5, 
kavárna, 171,66 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
10. s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur za instalaci vzduchotechnického zařízení ve 
výši  1. 670 000,- Kč v NP - Horní nám. 23 - Moravská restaurace a vinárna budou 
vynaložené náklady odečteny z nájemného snížených o již uskutečněné odpisy dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19)  
 
4. nesouhlasí 
1. s umístěním zahradního přístřešku na části pronajatého pozemku parc. č. 532, kultury 
zahrada, o výměře 192 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
2. s výší inflačního koeficientu navrženého KB a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
5. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru nájemce garáže Křižíkova ul. - 15 m2 mezi manžely Tesařovými a Ing. 
Pavlem Horákem formou obálkové metody na výši nájemného při minimálním nájemném 
500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1)    
 
2. výsledek výběru nájemce NP - Pavelčákova č. 21 -2 garážová stání - 45,20 m2 mezi 
oslovenými nájemníky formou obálkové metody na dar městu, kdy minimální výše daru činí 
10 000,- Kč s tím, že žadatel s nejvyšší nabídkou bude mít možnost výběru garážového stání 
dle důvodové zprávy bod II. B) 2)        
 
3. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou 24.července 2002 mezi Kamilem Buchtou, bytem 
Olomouc, Fischerova 20, jako prodávajícím a Stanislavem Holinkou, Na nivách 2, Olomouc, 
jako kupujícím dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
6. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod II. A) 34 ve věci výše 
nájemného za 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 a schvaluje nájemné ve výši 
26,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
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2. usnesení rady města ze dne 12. 3. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod III. 2)  ve věci 
doporučení ZMO nevyhovět žádosti Ing. Břetislava Valenty o odprodej objektu č. 18 na letišti 
v Neředíně a doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej objektu č. 18 na letišti v 
Neředíně panu Ing. Břetislavu Valentovi za kupní cenu ve výši 565 744,- Kč  bez možnosti 
splátek dle důvodové zprávy bod IV. 21)  
 
3. část usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.9.2001 čísl. spis. seznamu 4 bod II.B) 13. 
ve    věci výše nájemného  - mateřské školy Na Trati 82, Žižkovo nám. 3, Purkyňova 3 a 
základní školy Náves Svobody 37 a souhlasí s bezplatným užíváním   - mateřské školy Na 
Trati 82, Žižkovo nám. 3, Purkyňova 3 a základní školy Náves Svobody 37 dle důvodové 
zprávy bod IV. 20)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 1650/1 ost. pl. o 
výměře 363 m2, parc. č. 1650/10 ost. pl. o výměře 257 m2, pozemku parc. č. 1650/2 ost. pl. 
o výměře 417 m2,  částí pozemků parc. č. 1650/3 orná půda o výměře 256, parc. č. 1650/4 
orná půda o výměře 441 m2, parc. č. 1650/5 orná půda o výměře 1284 m2, parc. č. 1650/11 
orná půda o výměře 3527 m2, parc. 1650/12 orná půda o výměře 1406 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce s panem Ing. Vladislavem Uličným  - INTEXT při kupní ceně ve výši  
150,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 18)    
 
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 8 zahrada o výměře 8 322 m2 v k. ú. Lazce ve prospěch pana Michala 
Sedláka dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení dvou betonových podpěr pro 
TS a AES vodič a umístění kabelů NN  na pozemku parc. č. 2002 ost. pl. o výměře 25 309 
m2 v k. ú. Lošov ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové zprávy  
bod III. 8)  
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN, 
přípojkové a rozpojovací pilíře na pozemcích parc. č. 787/1 o výměře 3 970 m2, parc. č. 772 
o výměře 546 m2 a parc. č. 55 o výměře 954 m2, vše ost. pl.  v k. ú. Chomoutov ve prospěch 
Severomoravské energetiky, a. s. Ostrava dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění vjezdů do areálu 
Společensko - obchodního centra Olomouc na pozemku parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 11 
775 m2  v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti TK Czech Development VI, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod III. 13)  
 
6. směnu části pozemku parc. č. 812/5 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Slavonín ve 
vlastnictví manželů Jiřího a Marty Blešových za část pozemku parc. č. 812/30 orná půda o 
výměře 93 m2 v k. ú. Slavonín  ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 14)  
 
7. výkup části pozemku parc. č. 812/2 zahrada  o výměře 40 m2 v k. ú. Slavonín z vlastnictví 
paní Jarmily Rolné do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  
19 200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
8. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 75/3 o výměře 776  m2 a parc. č. 75/6 o výměře 761 m2, vše zahrada v 
k.ú. Nová Ulice ve prospěch Ing. arch. Ladislava Opletala dle důvodové zprávy bod III. 16) 
 
9. odprodej pozemku parc. č. st. 992  zast. pl o výměře 286 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení č. p. 732 nacházejícího se na tomto pozemku, 
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pozemků parc. č. st. 991/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 991/1 zast. pl. o výměře 696 
m2 a parc. č. st. 991/3 zast. pl. o výměře 273 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 731 nacházejícího se na těchto pozemcích  a pozemků 
parc. č. st. 993/1 zast. pl o výměře 273 m2, parc. č. st. 993/3 zast. pl. o výměře 251  m2 a 
parc. č. st. 993/2 zast. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům objektu bydlení č. p.  733 a objektů bydlení bez č. p. nacházejících se na 
těchto pozemcích za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 18)   
 
10. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průjezdu přes pozemek parc. č. 
401/1 zahrada  o výměře  2 499 m2 v k. ú. Nové Sady ve prospěch společnosti TRNY,  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 115/44 orná půda o výměře 349 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Bytovému družstvu Bacherova Olomouc za kupní cenu ve výši 191. 950,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 22)   
 
12. výkup pozemků  parc. č. 809/11 lesní plocha  o výměře 3 634 m2,  parc. č. 809/207 lesní 
plocha o výměře 1 645 m2,  parc. č. 809/271 lesní plocha  o výměře 1 471 m2, vše v k. ú. 
Černovír z vlastnictví paní Dany Benýškové do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 23)   
 
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo stavby okružní křižovatky Holická 
ulice a veřejné osvětlení křižovatky na pozemcích parc. č. 710/7 o výměře 7 692 m2, parc. č. 
842 o výměře 11 030 m2, parc. č. 710/13 o výměře 765 m2, parc. č. 841/10 o výměře 807 
m2, parc. č. 841/2 o výměře 10 013 m2, parc. č. 841/11 o výměře 1 514 m2, parc. č. 710/6 o 
výměře 16 241 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West Investment, k. s. 
Praha dle důvodové zprávy bod III. 24)   
 
14. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo stavby okružní křižovatky 
Babíčkova ulice a veřejného osvětlení této křižovatky na pozemcích parc. č. 710/6 o výměře 
16 241 m2, parc. č. 677/2 o výměře 812 m2, parc. č. 1025/23 o výměře 2 877 m2, parc. č. 
1025/24 o výměře 2 552 m2,  vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West 
Investment, k. s. Praha dle důvodové zprávy bod III. 24)   
 
15. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo úpravy komunikace a stavby 
chodníků v ulici Babíčkova a úprava křižovatky  Babíčkova - Holická na pozemcích parc. č. 
842 o výměře 11 030 m2, parc. č. 677/2 o výměře 812 m2 a parc. č. 710/20 o výměře 183 
m2, vše v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West Investment, k. s. Praha dle důvodové 
zprávy bod III. 24)   
 
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodního řadu v ulici 
Babíčkova  na pozemku  parc. č. 1025/24 ost. pl. o výměře 2 552 m2 v k. ú. Hodolany ve 
prospěch Praha West Investment, k. s. Praha dle důvodové zprávy bod III. 24)  
 
17. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení přípojky plynu na pozemcích 
parc. č. 842 o výměře 11 030 m2, parc. č. 1025/23 o výměře 2 877 m2 a parc. č. 1025/24 o 
výměře 2 552 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West Investment, k. s. 
Praha dle důvodové zprávy bod III. 24)  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení přeložky horkovodu na 
pozemku  parc. č. 1025/3 o výměře250 m2 v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West 
Investment, k. s. Praha dle důvodové zprávy bod III. 24)    
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19. směnu pozemků  p.č.132/9 o výměře 1826 m2,p.č.132/10 o výměře 1717 m2 a 
p.č.132/11 o výměře 1818 m2, vše orná půda v k.ú.Klášterní Hradisko ve správě PF ČR v 
ceně 214 550,- Kč za pozemek p.č.741/43 o výměře 6195 m2 orná půda v k.ú.Nemilany ve 
vlastnictví SmOl v ceně 247 920,- Kč a to bez cenového doplatku dle důvodové zprávy  
bod III. 25)  
 
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačních kabelů na 
pozemcích parc. č. 116/6 ost. pl. o výměře 1 764 m2  a 116/8 ost. pl. o výměře 1 746 m2, 
vše  v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy  
bod III. 26)  
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 392/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Nové 
Sady paní Taťáně Valentové za kupní cenu ve výši 9.965,- Kč dle důvodové zprávy  
bod III. 29)  
 
22. odprodej části pozemku parc. č. 294/1 ost. pl. o výměře 83 m2 v k.ú. Týneček manželům 
Bc. Petru a Světlaně Novákovým za kupní cenu ve výši 45.215,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 30)  
 
23. odprodej  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 za kupní cenu ve 
výši 244. 509,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 31)  
 
24. odprodej pozemků parc. č. 314/17 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 314/18 zast. pl. o 
výměře 100 m2,   vše  v k. ú. Nová Ulice podílovým spoluvlastníkům garáží  Dvořákova 9 za 
kupní cenu ve výši 304.865,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 32)  
 
25. odprodej části pozemku parc. č. 404/3 ost. pl. o výměře 288 m2 v k. ú. Řepčín 
společnosti  BARD Moravia s. r. o. za kupní cenu ve výši 118.085,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 33)  
 
26. odprodej objektu Dobnerova č. 24  s pozemkem parc. č. 1153/2 zast. pl. o výměře 679 
m2 v k.ú. Nová Ulice paní Janě Hladišové za kupní cenu ve výši 2. 543 733,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 34)  
 
27. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl.  o 
výměře 27 m2 v k. ú. Nová Ulice Zdravotnímu centru SALUS, spol. s r. o. za kupní  cenu ve 
výši 310,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 35)  
 
28. odprodej části pozemku parc. č. 180/4 zahrada o výměře 375 m2  k. ú. Hodolany 
manželům Smolkovým za kupní cenu ve výši 186.995,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 37)  
 
29. odprodej části pozemku parc. č. 180/4 o výměře 157 m2 v k. ú. Hodolany panu Ladislavu 
Berkovi za kupní cenu ve výši  80.175,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 37)  
 
30. odprodej pozemků parc. č. 1211/2  o výměře 3 m2 a parc. č. 1211/3 o výměře 2 m2, vše 
st. pl. v k. ú. Hodolany společnosti Alpha Immorent  s. r. o. za kupní cenu ve výši 3302,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 39)  
 
31. směnu pozemků parc. č. 121/15 orná půda o výměře 528 m2, parc. č.  121/16 o výměře 
1784 m2, parc. č. 121/17 o výměře 6716 m2 a částí parc. č. 121/1 o celkové výměře 288 m2, 
vše orná půda v k. ú. Neředín ve vlastnictví společnosti DAVID - ARMATURY, s. r. o. za část 
pozemku parc. č. 47/3 zahrada o výměře 325 m2, část pozemku parc. č. 546/1 ost. pl. o 
výměře 129 m2, objektu s pozemkem parc. č. 164  st. pl. o výměře 299 m2, objektu s 
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pozemkem parc. č. 165 st. pl. o výměře 1391 m2, vše v k. ú. Neředín ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, s tím, že společnost DAVID - ARMATURY, s. r. o. uhradí 
statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 1.179.190,- Kč dle důvodové zprávy  
bod III. 40)  
 
32. splátky kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1673 zast. pl. o výměře 1 172 m2   
v k. ú. Nová Ulice Zdravotnímu centru  SALUS spol. s r. o. s tím, že 50% ceny pozemku, tj. 
482 322,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy, zbývající část  v ročních splátkách 
po dobu 3 let dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
33. odprodej pozemku parc. č. 1200/10 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům MVDr. Oldřichu a MUDr. Karle Kubešovým za kupní cenu ve 9.788,- Kč a 
pozemku parc. č. 1205/8 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Karlu a 
Miroslavě Čepelákovým za kupní cenu ve výši 8.788,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 42)  
 
34. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o 
výměře 25 m2 v k.ú. Olomouc - město s paní Evou Tichou při kupní ceně ve výši 600,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 43)   
 
35. výkup pozemků parc. č. st. 1333/2 zast. pl. o výměře 480 m2 včetně objektu č. 64 a 39, 
parc. č. st. 1343 zast. pl. o výměře 343 m2 včetně objektu č. 41, parc. č. st. 1352/1 zast. pl.  
o výměře 14 m2 včetně objektu č. 55, parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2 včetně 
objektu č. 65, parc. č. st. 1331/2 zast. pl. o výměře 743 m2 včetně objektu č. 66, parc. č. st. 
1342 zast. pl. o výměře 1345 m2 včetně objektů č. 200 a 12, parc. č. st. 1334/2 zast. pl.o 
výměře 4506 m2 včetně objektu č. 38  a 80, parc.č. st. 1341 zast. pl. o výměře 1120 m2 
včetně objektu č. 46, parc. č. st. 1332/3 zast. pl. o výměře 349 m2 včetně objektu č. 47 a 84, 
parc. č. st. 1329/2 zast. pl o výměře 376 m2 včetně objektu č. 49, parc. č. st. 1328/2 zast. pl. 
o výměře 562 m2 včetně objektu č.  50, parc. č. st. 1327/2 zast. pl. o výměře 667 m2 včetně 
objektu č. 51 a 52, parc. č. st. 1326/2 zast. pl. o výměře 606 m2 včetně objektu č.53, parc. č. 
st. 1351/1 zast. pl. o výměře 282 m2 včetně objektu č. 54, parc. č. st. 1349/1 zast. pl o 
výměře 22 m2 včetně objektu č.202 a 419, parc. č. st. 1346/4 zast. pl o výměře 993 m2 
včetně objektu č. 101, parc. č. st. 1347/1 zast. pl. o výměře 3641 m2 včetně objektu č .82, 
parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1268 m2 včetně objektu č. 83, parc. č. st. 1348/1 zast. 
pl. o výměře 737 m2 včetně objektu č. 88, parc. č. st. 1350/1 zast. pl. o výměře 169 m2 
včetně objektu č. 99, parc. č. st. 1344 zast. pl.  o výměře 42 m2 včetně objektu č. 36, parc. č. 
st. 1360/2 zast. pl. včetně objektu č.93,  pozemek parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře 30176 
m2, část parc. č. 615/28 ost. pl. o výměře 2679 m2 a část parc. č. 615/30 ost. pl.  o výměře 
838 m2 a dále objekty č. 94, 95, 96, 100, 37, skladu nacházejícího se na pozemku parc. č. 
1361 a nedokončené stavby nacházející se na pozemku parc. č. 1362, kanalizace, rozvodu 
pitné vody, rozvodu užitkové vody, teplovodního kanálu, parovodu, kabelových rozvodů VN, 
hlavní komunikace, zpevněných ploch, přístřešku na pozemku parc. č. 1349/2, plechového a 
betonového oplocení., nádrže LTO a bezpečnostní vany LTO z vlastnictví ČR - Ministerstva 
obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce, vše za kupní cenu ve výši 
1.500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 44)  
 
36. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 320/1 louka v k.ú. Hejčín z vlastnictví společnosti 
ARPRO, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 
24)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Miroslava a Blanky Bačových o odprodej pozemku parc. č. 295/5 ost. pl.  
o výměře 198 m2  v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
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2. žádosti pana Vojtěcha Kuby o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 200 
m2,  pozemku parc. č. 249 zast. pl. o výměře 1 483 m2 a objektu s pozemkem parc. č. 246 
zast. pl. o výměře 198 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod III. 1)    
 
3. žádosti společnosti RESTA v. o. s. o odprodej pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl.  o výměře 
42 108 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4. žádosti společnosti AUTONOVUM, s. r. o. Olomouc o odprodej pozemku parc. č. 17/1 
zast. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
5. žádosti pana Ladislava Staňka  o odprodej objektu č. 2 na letišti v Neředíně včetně 
pozemku parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
6. žádosti pana Petra Rosmaníka o odprodej pozemku parc. č. 150/22 orná půda  o výměře 
939 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
7. žádosti pana Josefa Slaniny o odprodej části pozemku parc. č. 136/1 ost. pl. o výměře 70 
m2 (dle GP 136/60) v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 19)  
 
8. žádosti společnosti MERA - CZECH a. s. v likvidaci o zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo umístění přeložky  VN, přípojky NN, vodovodní přípojky, kanalizace, 
veřejného osvětlení  a automobilové a pěší komunikace na pozemcích parc. č. 615/1 ost. pl. 
o výměře 4209 m2 a parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře 1845 m2 dle důvodové zprávy  
bod III. 21)   
 
9. žádosti pana Libora Filipoviče o odprodej pozemku parc. č. 412/1 zahrada o výměře 604 
m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 27)  
 
10. žádosti společnosti MORA MORAVIA, a. s. o směnu pozemků parc. č. 37 ost. pl. o 
výměře 720 m2 v k. ú. Pavlovičky  ve vlastnictví společnosti MORA MORAVIA, a. s.  za 
pozemek parc. č. 442/3 ost. pl. o výměře 59 m2  a část pozemku parc. č. 442/1 orná půda o 
výměře 661 m2,  vše v k. ú. Povel  ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 28)  
 
11. žádosti manželů Jaroslava a Jarmily Baďurových o odprodej pozemku parc. č. 438/39 
orná půda o výměře 345 m2 v k. ú. Chválkovice  za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 6)   
 
12. žádosti pana Ing. Petra Váchala o odprodej pozemku parc. č. 447/67 ost. pl. o výměře 97 
m2 v k. ú. Nová Ulice  za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
13. žádosti společnosti AGRA Chválkovice s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 1470/2 ost. 
pl. o výměře 61 m2, parc. č. 894/26 ost. pl. o výměře 249 m2, parc. č. 894/90 ost. pl. o 
výměře 460 m2 a parc. č. 894/35 ost. pl. o výměře 374 m2, vše v k. ú. Chválkovice dle 
důvodové zprávy bod III. 12)   
 
14. žádosti paní Heleny Vlachové o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o 
výměře 54 m2 v k.ú.  Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 17) 
 
15. žádosti manželů MUDr. Soni a Pavla Procházkových o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne 1. 3. 2002 čísl. spis seznamu 4. 1. bod 74 ve věci výše kupní ceny za odprodej části  
pozemku parc. č. 24/6 orná půda o výměře 187 m2 v k.ú. Pavlovičky  dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)  
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 64 ve věci splátek 
kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1673 zast. pl. o výměře 1 172 m2  v k. ú. Nová 
Ulice Zdravotnímu centru  SALUS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. část usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 36 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části  pozemku parc. č. 1953/1ost. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Holice 
manželům Jiřímu a Renátě Kameným a schválit kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 111 ve věci nevyhovění 
žádosti společnosti České dráhy, s. o. o odprodej pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o výměře 
25 m2 v k. ú. Hodolany a schválit odprodej pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o výměře 25 m2 
v k. ú. Hodolany společnosti České dráhy s. o. za kupní cenu ve výši 12.772,-Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 22)  
 
4. usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís.  spis. seznamu 2b) ve věci nevyhovění žádosti 
ARPRO, spol. s r.o. o prominutí pohledávky ve výši 1,250.000,- Kč dle důvodové zprávy  
bod IV. 24)   
 
5. usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. seznamu 2b) ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí darovací na pozemek parc. č. 320/1 louka v k.ú. Hejčín ve SJM manželů 
ing. arch. Ladislava a Mgr. Marcely Opletalových dle důvodové zprávy bod IV. 24)  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit s prominutím pohledávky ve výši 1,200.000,- Kč společnosti  ARPRO, spol. s r.o.  
dle důvodové zprávy bod IV. 24) 
 
11. ukládá 
zástupci rady v představenstvu SNO, a.s. Ing. Horákovi dát výpověď z nájmu společnosti 
BOHEMIA AMARANTH, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
T: 24.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření  smluv o umístění reflektorů dle důvodové zprávy bod č.22 a 23 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.21 
2. uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.1, 6, 8, 11, 14, 17, 19,  
3. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č.  5, 12,  
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4. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle 
upravené důvodové zprávy bod č. 3, 4, 9, 13, 15,  
5. uzavření směnné smlouvy dle upravené důvodové zprávy bod č.16  
6. uzavření budoucí směnné smlouvy dle upravené důvodové zprávy bod č. 7 a  20 
7. uzavření dodatku ke smlouvě č. 35/OI-BVB/2002/Va dle důvodové zprávy bod č. 2 
8. uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.10  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření smlouvy o budoucí  
smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene s ČR - Ministerstvem obrany a schválit 
uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle důvodové 
zprávy bod č.15 
2. část usnesení ZMO č. 6 bod 2/4 ze dne 1. 3. 2002 ve věci uzavření směnné smlouvy  s 
manžely Juříkovými a  schválit uzavření směnné smlouvy  na větší výměru směňovaných 
dílů pozemků dle důvodové zprávy bod č.16 
3. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy s Josefem Čechákem a schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na dotčené 
pozemky za novou cenu  80 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.17 
4. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy s Pavlem Drápalem a schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na dotčené 
pozemky za novou cenu  700 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.19 
5. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 27. 6. 2002 ve věci uzavření  budoucí  kupní 
smlouvy  s Darinou Hacarovou a schválit uzavření  budoucí směnné smlouvy dle důvodové 
zprávy bod č.  20 
6. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření  kupní smlouvy s 
Františkem a Jiřím Dočkalovými a schválit uzavření  kupní smlouvy  za novou cenu   
550 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 21 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Jiřího Schneidra o revokaci části usnesení ZMO č. 5 bod 5/1 ze dne 26. 7. 2002 ve 
věci uzavření budoucí kupní smlouvy  za novou  cenu ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č.18 
 
6. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních 
akcí 
T: průběžně 
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 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 13, s Jiřím Křiklavou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a). 
2. Peškova 2, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 12, s Hanou Morkesovou dle důvodové zprávy, 
bod 1 b)   
3. Pavelčákova 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11, Petrem Janečkou dle důvodové zprávy 
bod 1 c)  
4. Černá cesta 41, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 15, s Annou Kiszovou dle důvodové zprávy 
bod 1 d) 
5. Na Vozovce 50, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11, s Ivetou Otradovcovou dle důvodové 
zprávy bod 1e) 
6. Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 33, s Jaroslavou Havranovou dle důvodové 
zprávy bod 1 f) 
7. Skupova  11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8, s Martinem Kadlčíkem dle důvodové zprávy 
bod 2 a) 
8. Školní 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, s Hanou Kleinovou dle důvodové zprávy bod 3 a) 
9. Masarykova 52, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 19, s Jitkou a Roberten Hromadovými dle 
důvodové zprávy bod 3 b) 
10. Wolkerova  44, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4, s Ďurčovou Alenou dle důvodové zprávy 
bod 4 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
Pobudová Jana, V.Řezáče 20, Olomouc 
Raclavská Silvie a Martin, Černá cesta 5, Olomouc 
Zlámalová Libuše, Černá cesta 19, Olomouc 
Fridrichovská Ludmila, U Letiště 4, Olomouc 
Švubová Šárka a Martin, Družební 15, Olomouc 
Chodilová Miluše, Kosmonautů 14, Olomouc 
Kottner Martin, Černá cesta 35a, Olomouc 
Hynštová Eva, Foersterova 15, Olomouc 
Oherová Pavlína a Aleš, Riegrova 3, Olomouc 
Typnerová Renáta, Politických vězňů 2, Olomouc 
Okresní ředitelství policie ČR, Olomouc, Černá cesta 9, Olomouc 
Aubrecht Jan, Topolová 6, Olomouc 
Beran Petr, Topolová 6, Olomouc 
Čadová Věra, Topolová 6, Olomouc 
Endlicherová Věra, Topolová 6, Olomouc 
Fridrichová Ivana, Topolová 6, Olomouc 
Furst Milan, Topolová 6, Olomouc 
Galbavý Pavel a Anna, Topolová 6, Olomouc 
Habáň Pavel a Anna, Topolová 6, Olomouc 
Ingr Jiří, Topolová 6, Olomouc 
Jalůvka Pavel, Topolová 6, Olomouc 
Kapl Jiří, Siedlová Blanka, Topolová 6, Olomouc 
Kolesárová Štěpánka a Martin, Topolová 6, Olomouc 
Litvíková Jana, Wittner Kamil, Topolová 6, Olomouc 
Lottmanová Kateřina, Topolová 6, Olomouc 
Lukáč Viliam, Topolová 6, Olomouc 
Mádrová Tamara, Topolová 6, Olomouc 
Pašková Irena, Topolová 6, Olomouc 
Sedláček Jiří a Marcela, Topolová 6, Olomouc 
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Skalický Petr, Topolová 6, Olomouc 
Smolíková Andrea a Lukáš, Topolová 6, Olomouc 
Subota Michal, Topolová 6, Olomouc 
Šavrňáková Jana a Jan, Topolová 6, Olomouc 
Šulcová Božena, Topolová 6, Olomouc 
Tandler Radek, Topolová 6, Olomouc 
Vesecký Martin, Odložilová Jana, Topolová 6, Olomouc 
Žák Vlastimil a Eva, Topolová 6, Olomouc 
Žůrek Jan, Topolová 6, Olomouc 
Synáková Dagmar, Holická 51, Olomouc 
Kišová Daniela, Černá cesta 29, Olomouc 
Gronichová Marcela, Černá cesta 5, Olomouc 
Tilšar Jiří, Hrnčířská 38, Olomouc 
Balážová Josefa, P.Přichystala 70, Olomouc 
Mižikár Miroslav a Jana, P.Přichystala 70, Olomouc 
Rožnovská Ivana, Topolová 6, Olomouc 
Šavrňáková Jana a Jan, Topolová 6, Olomouc 
Šimeček Jan, Topolová 6, Olomouc 
Vařeka Stanislav, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5a), b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
Hienz Michal, Černá cesta 25, Olomouc 
Konvičný Josef, Černá cesta 27, Olomouc 
Šimeček Jan, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c)     
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy:  
· na byt Wellnerova 12, Olomouc, Hildegarda Bartošková o dceru Dagmar Spáčilovou dle 
bodu 7a) důvodové zprávy   
· na byt Rooseveltova 111, Olomouc, Anežka Haboňová o vnuka Milana Haboně 
dle bodu 7b) důvodové zprávy    
· na byt Havlíčkova 13, Olomouc, Václav Pavelčák o dceru Mgr. Hanu Spurnou 
dle bodu 7c) důvodové zprávy     
· na byt Wellnerova 12, Olomouc Libuše Grygová o dceru PhDr. Bronislavu Grygovou dle 
bodu 7d) důvodové zprávy 
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně:   
a) Vladimír a Alena Kruťovi, Stiborova 28, Olomouc, vel. 4+1 
b) Jan Polešovský, Foerstrova 1, Olomouc, vel. 3+1    
c) Zuzana Pešková, Černá cesta 23, Olomouc, vel.2+1   
d) Věra Kopecká, Trnkova 20, Olomouc, vel. 2+1  
e) Petra Večeřová, Riegrova 3, Olomouc, vel. 2+1   
f) Kamil a Ivana Dombiovi, Synkova 13, Olomouc, vel. 2+1  
g) Ivan a Nataša Gáborovi, Riegrova 24, Olomouc, vel. 2+1  
h) Marie Mirgová, Přichystalova 70, Olomouc, vel. 0+2   
i) Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc, vel. 0+1      
j) Michaela a Radomír Jankotovi, Trnkova 7, Olomouc, vel. 2+1   
k) Anna Krejčí, U letiště 4, Olomouc, vel. 1+1    
    dle bodu 8 důvodové zprávy  
 
5. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně  
bytu s:   
Zdena Krejčířová, Kosmonautů 12, Olomouc 
Jiří Fornůsek, U letiště 4, Olomouc 
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Tomáš Hlavenka, Topolová 2, Olomouc 
Vladimír Gábor, Věra Cínová, Přichystalova 70, Olomouc   
dle bodu 9 důvodové zprávy   
 
6. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po přechodu nájmu:  
Jaroslav Roschl, Černá cesta 13, Olomouc 
dle bodu 10 důvodové zprávy   
 
7. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Kateřina Uherková, Dr.Nešpora 13, Olomouc 
RNDr. Miroslav Čechura, Norská 37, Olomouc 
Jarmila Pučálková, nám.Terera 2, Olomouc 
Miroslav Čáslavský, Nešverova 1, Olomouc 
Tomáš Doleček, Sokolská 29, Olomouc 
Olga Smékalová, Černá cesta 33, Olomouc 
Michaela Gábová, I.P.Pavlova 34, Olomouc 
Jindřiška Jebáčková, Rooseveltova 45, Olomouc   
Šárka Otipková, Tomkova 39, Olomouc   
Radek Zaťko, Foerstrova 15, Olomouc 
dle bodu 11 důvodové zprávy 
 
4. nesouhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy v domě Vojanova 26, Ol. s fy sixpromotionmorava dle 
důvodové zprávy, bod 12 
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6.4.1999 v části týkající se velikosti bytu z 2+1 na 3+1 dle důvodové 
zprávy bod A. 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Nájem byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.8 v DPS na ul. Fischerova 2, s paní Anežkou 
Šmoldasovou, bytem Olomouc, Horova 10 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.16 v DPS na ul. Fischerova 6, s paní Annou 
Pitronovou, bytem Olomouc, Pavelkova 12 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS na ul. Příčná 4, s paní Zdenkou Matouškovou, 
bytem Zeyerova 24 
 
4. uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS na ul. Příčná 8, s paní Věrou Krobotovou, 
bytem Olomouc, Dobnerova 20 
 
5. uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS na ul.Politických vězňů 4, s panem 
Ing.Vladimírem Dvořákem, bytem Olomouc, Smrčkova 8 
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6. uzavření nájemní smlouvy na byt č.18 v DPS na ul. Holečkova 9, s panem Zdeňkem 
Zatloukalem, bytem Olomouc, Šantova 10 
 
7. uzavření nájemní smlouvy na byt č.13 v DPS na ul.Erenburgova 26, s paní Hermínou 
Lupečkovou, bytem Olomouc, Třída Svobody 4 
 
8. uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č.9, na ul. Topolové 7, s paní Annou 
Sekerkovou, bytem Kozlov 1061, 783 55 Velký Újezd 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti o prodej domu Blažejské nám. 10 dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. nevyhovuje 
žádosti o přidělení sklepa dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru projednat se spoluvlastníky domu možnost odkoupení pozemku s 
kompenzací provedených oprav v ceně pozemku dle důvodové zprávy bod 3 str.1 
T: 24.9.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu  Wanklova 12 dle důvodové zprávy bod 4 str.2 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. st.  85/2 zast.pl. o výměře 77 m2 v k.ú. Olomouc -město  panu 
MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi za kupní cenu ve výši  cena odhadní + náklady dle upravené 
důvodové zprávy bod 5 str. 2. 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy  na pozemek parc.č.  101/7 zahrada o výměře 67 m2 a parc.č. 
101/11 zahrada o výměře 275 m2 v k.ú.  Lazce se spoluvlastníky domu Václava III. 10 dle 
důvodové zprávy bod 6 str 2,3 
 
7. nevyhovuje žádosti 
nájemníků domu Dlouhá 54 a Komenského 4  dle  důvodové zprávy bod 7 str.3, 4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej garáže v domě Polská 46 formou dražby mezi žadateli  dle důvodové zprávy bod 8 
str.4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne  16.12.2001 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy 
bod 9 str.4,5 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Slovenská 4  dle důvodové zprávy bod 10 str.5 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 a schvaluje nové kupní ceny dle přiložené tabulky a 
dále schvaluje prodej NP formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 11 str.6,7 
 
12. schvaluje 
proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové zprávy 
bod 12 str.7 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti o prodej domu 8. května 12/14 dle důvodové zprávy bod 13 str.7 
 
14. schvaluje 
uzavření dodatku nájemní smlouvy o NP dle důvodové zprávy bod 14 str. 7 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti spoluvlastníků domu Norská  23,25 dle důvodové zprávy bod 15 str. 8 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 68 str.25 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej jednotlivých NP jejím současným nájemníků a to Ing. Ladislavu Marečkovi (jednotka 
592/70) za kupní cenu 9 538,- Kč, Pavlu Kašparovi ( 592/71) za kupní cenu  9 061,- Kč, 
Karlu Pelcovi ( 593/72) za kupní cenu 9 061,- Kč a paní Ivetě Hornové ( 594/73) za kupní 
cenu 9 061,- Kč dle důvodové zprávy bod 69 str.25, 26 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 ve věci prodeje pozemku parc.č.st.   82  zast.pl. o 
výměře 303 m2 v k.ú. Olomouc město paní Ritě Schinkeové  a schvaluje prodej pozemku 
parc.č. st. 82 zast.pl. o výměře 303 m2 v k.ú. Olomouc město současnému majiteli panu 
Milanu Sentivanimu dle důvodové zprávy bod 70 str. 26 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Vídeňská 12 dle důvodové zprávy bod 71 str. 26 a přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nové kupující dle vyhlášky č. 2/200 a 13/97  a 14/98 dle důvodové zprávy bod 72 str. 27 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření bezúplatných věcných břemen  dle důvodové zprávy bod 73 str.27,28 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej  bytové jednotky č.525/9 paní Mileně Šlezingerové  a nevyhovuje žádosti paní Olgy 
Orságové dle důvodové zprávy bod 74 str. 28 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Věry Kubálkové dle důvodové zprávy bod 75 str.29 
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24. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 76 str.29 
 
25. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 77 str.29,30 
 
26. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 78 str.30 
 
27. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 79 str.30 
 
28. schvaluje 
vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 80  str.30,31 
 
29. schvaluje 
uznání odpočtu z II. poloviny kupní ceny za práce související s instalací měrných ukazatelů 
spotřeby tepla a instalaci přístrojů regulující dodávku tepelné Energie ke konečným 
spotřebitelům dle důvodové zprávy bod 81 str. 31 
 
30. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 82 str.32,33 
 
31. schvaluje 
úhradu nákladů za podíly na společných částech domu za bytové jednotky v majetku 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 83 str. 33 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu  dle důvodové zprávy bod 84 
str. 33 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
proinvestování celé  II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 85 str.34 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 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 - část A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
- část A důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2002, týkající 
se závazných ukazatelů - část B důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných ukazatelů - část B důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Pomoc jednotek SDH zaplaveným oblastem - dopln ění techniky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 400.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2002 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
9 Rozpočtová zm ěna roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtové změny roku 2002 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu roku 2002 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenou rozpočtovou změnou roku 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Výstavba p řednádraží I. a II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 



 21

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s rozpočtovou změnou roku 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu dle důvodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu roku 2002 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
11 Úprava parkování - Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 parkování na Horním náměstí dle kapitoly 3.3 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtou změnu dle dodatku k důvodové zprávě 
 
4. ukládá 
realizovat vybranou variantu parkování na Horním náměstí dle bodu 2 usnesení 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Novela OZV - regula ční plán MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 26. 9. 2002 obecně závaznou vyhlášku o závazné části 
regulačního plánu MPR Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku o závazné části regulačního plánu MPR Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Tržnice - návrh dalšího využití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh dalšího využití lokality tržnice na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh dalšího postupu dle upraveného  bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Návrh zm ěny ÚPnSÚ Olomouc č.IX - Protipovod ňová opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
dopracovat důvodovou zprávu dle diskuze 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Návrh zadání zm ěny č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany - areál 

ČSAD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje 
schválit návrh zadání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle důvodové zprávy na 
zasedání ZMO (26.9.2002) 
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3. ukládá 
předložit návrh zadání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 26.9. 2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Návrh zadání zm ěny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc - sporné lokality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
předložit návrh zadání změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 4.b Radíkov-střed, plocha 
pro sport a rekreaci a v lokalitě 19. Nemilany -„U remízku“, plocha pro komerci, na zasedání 
zastupitelstva města dne 26.9.2002 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
a) schválit návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 4.b Radíkov-střed, plocha 
pro sport a rekreaci, v rozsahu dle důvodové zprávy pro ZMO 
b) neschválit návrh zadání změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 19. Nemilany-„U 
remízku“, plocha pro komerci, v rozsahu dle důvodové zprávy pro ZMO 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Tržišt ě - smluvní vztahy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci Thi Bich Lien Ngo, části 
pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
předem určenému zájemci Duc Hung Nguyen, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 
14 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci Bulharský kulturně 
osvětový klub, části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc předem určenému zájemci VINADONA, spol. s r.o., části pozemku parc. č. 
104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému 
zájemci Janu Müllerovi, části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci Janu Přidalovi dle podmínek 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
jednat o uzavření nových smluv o nájmu dle podmínek důvodové zprávy 
T: 8.10.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Změny v síti škol, p ředškolních za řízení a školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnami v zařazení v síti škol dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit změny v zařazení v síti škol dle upravené důvodové 
zprávy 
 
4. souhlasí 
se zřízením příspěvkových organizací dle upravené důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit zřízení příspěvkových organizací dle upravené 
důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
předložit návrh na změny v síti škol na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 MŠ Nedvědova - řešení stížnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem uvedeným v důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
informovat pedagogické pracovnice MŠ, ředitelku MŠ, Okresní úřad Olomouc a Krajský úřad 
Olomouckého kraje o přijatém usnesení 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
20 Volný čas dětí a mládeže - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
uzavřít Dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
21 TJ Lodní sporty - žádost o p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti o finanční příspěvek do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
22 Analýza zdravotních a enviromentálních rizik v Olo mouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu 
 
3. ukládá 
aktualizovat průběžně možné zdroje havarijního rizika a informovat Bezpečnostní radu 
Statutárního města Olomouce 
T: pololetn ě 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. ukládá 
zdravotní komisi RMO projednat v termínu do 31.1.2003  závěry z projektu AZER a doporučit 
RMO návrhy na řešení zdravotní politiky města 
T: leden 2003 
O: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady m ěsta 
 
5. ukládá 
tajemníkovi MmOl seznámit s projektem AZER vedoucí odborů MmOl 
T: 22.10.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
6. ukládá 
předložit důvodovou zprávu o projektu AZER na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
 
 
23 Kanaliza ční a vodovodní p řípojky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup při přípravě a realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek dle bodu E důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat při přípravě a realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek dle bodu E 
důvodové zprávy 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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24 Výtah - radnice - investi ční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Návrh dopravního zna čení navád ěcího systému do 

podzemních garáží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci úprav dopravního značení naváděcího systému podzemních 
garáží 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Dopravní obslužnost Obchodního centra Haná  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dále jednat s obchodními řetězci a dopravci o způsobu zajištění dopravní obslužnosti lokality 
Horní Lán 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Dodatek smlouvy  DPMO, a.s. - kontrola  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text dodatku č. 2 ke smlouvě s DPMO, a.s. dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
primátorovi podepsat upravený dodatek č. 2 ke smlouvě s DPMO, a.s. 
T: 24.9.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Podchod Ostružnická, Denisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
odbor majetkoprávní k jednání se stávajícím vlastníkem nemovitosti Denisova č.o. 1 ve věci 
zřízení bezúplatného nebo úplatného věcného břemene, obsahujícího právo průchodu přes 
pozemek č. parcelní st. 297 v k.ú. Olomouc - město 
 
3. ukládá 
 informovat RMO o výsledku jednání včetně návrhu na řešení celé záležitosti 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Zahrani ční služební cesta - Torino  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Hřbitov Nedv ězí - oprava k říže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uskutečnit opravu kříže dle důvodové zprávy 
T: 5.11.2002 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
31 Kavárna v MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením Divadelní kavárny dle předloženého projektu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
32 MDO - organiza ční struktura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
33 Žádost o podp ůrné stanovisko RMO- ud ělení českého státního 

občanství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením podpůrného stanoviska 
 
3. ukládá 
vypracovat podpůrné stanovisko 
T: 24.9.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
34 Rada Moravského divadla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. zřizuje 
komisi pro Moravské divadlo Olomouc dle varianty A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na jmenování členů komise a návrh statutu a jednacího řádu komise 
T: 24.9.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
35 Představení Hudebního divadla Karlín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
ústní důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvek do max. výše 100 tis. Kč na realizaci muzikálu „Řek Zorba“ za podmínek dle ústní 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
36 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
pana Pavla Spáleného o rovnoměrné splácení jeho úvěru 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Fond rozvoje bydlení - financování akce „Zateplení  fasády a 

střechy u dom ů na Černé cest ě“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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38 Vzdání se funkce členky rady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
rezignaci Mgr. Ireny Marie  Kubešové na funkci členky RMO ke dni 12.8.2002 
 
2. ukládá 
informovat ZMO na zasedání dne 26.9.2002 o rezignaci Mgr. Kubešové na funkci členky 
RMO  
T: 8.10.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí rezignaci Mgr. Kubešové na funkci členky RMO 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
39 Památník odboje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. deklaruje 
svůj zájem na vybudování památníku 
 
3. doporu čuje 
jako vhodnou lokalitu pro umístění památníku přednádražní prostor 
 
4. ukládá 
svolat jednání pracovní skupiny a informovat ji o přijatém usnesení 
T: 8.10.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
na základě výsledku jednání pracovní skupiny dle bodu 4 usnesení předložit radě města 
návrh dalšího postupu 
T: listopad 2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
40 Schvalování rozpo čtových zm ěn 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s předloženou důvodovou zprávou 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
postup při schvalování rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Plnění rozpo čtu r. 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
42 Městské tržišt ě - opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru při přípravě smlouvy o veřejně prospěšných službách na rok 2003 
zohlednit doporučení advokátní kanceláře Ritter - Šťastný 
T: 22.10.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
43 Aktuální stav pln ění plánu oprav SNO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle „upraveného přehledu žádostí“ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
45 FK Holice - žádost o p říspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím půjčky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na poskytnutí půjčky na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne  
26.9.2002 včetně návrhu textu smlouvy o poskytnutí půjčky 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
46 Dopis auditora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Dopis auditora za ověřované odbobí od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
47 Žádost o prominutí poplatku za zábor ve řejného prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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48 Žádost o odsunutí splatnosti p ůjčky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou splátkového kalendáře dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
nám. primátora Ing. Horákovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle důvodové 
zprávy 
T: 24.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
49 Výstavba byt ů Balbínova - II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit  RMO návrh na financování výstavby bytů dle důvodové zprávy 
T: 24.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
50 Byty Nový sv ět - Přichystalova - ú čast na dražb ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
zplnomocnit tajemníka MmOl pana Jana Večeře k zastupování statutárního města Olomouc 
v dražbě dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
51 Sdružení obcí České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zvýšení členského příspěvku dle části A důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
finanční příspěvek na povodňové konto UNESCO dle předložené důvodové zprávy a 
zařazení tohoto příspěvku do soupisu nekrytých požadavků dle upravené části B důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
52 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena KMČ Olomouc - střed podle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena KMČ Droždín podle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
53 Mandátní smlouva  - SMV, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s prováděním technického dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí 
ul.Tomkova a nám. Bratří Mrštíků - Olomouc Hejčín“ prostřednictvím odboru investic MMOL 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
54 Svazek obcí „Vodovod Pomoraví“ - zm ěna stanov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh stanov svazku obcí „Vodovod Pomoraví“  k projednání Zastupitelstvu města 
Olomouce 
T: 24.9.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce souhlasit s návrhem nového znění stanov svazku obcí 
„Vodovod Pomoraví“ s výjimkou bodu 3. 5.  a  6.3. návrhu stanov dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
55 Nemocnice Řepčín - další využití objektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
56 Škodní a likvida ční komise - prominutí pohledávek a likvidace 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 16 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 11 421,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 13 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 15 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje ve výši 83 922, 80 Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
odpis tabulek s čísly orientačními, evidenčními a popisnými ve výši 96 849, 90 Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
odpis plastových kontejnerů v pořizovací ceně ve výši 332 547,60 Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 7 
 
9. schvaluje 
odpis vozidla Mazda E - 2200 s tím, že bude odprodáno přes autobazar za odhadní cenu 21 
500 Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
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10. schvaluje 
odpis sedaček v pořizovací ceně ve výši 288 563,- Kč s tím, že Moravské divadlo Olomouc 
sedačky nabídne bezplatně subjektu, který projeví o tyto movité věci zájem, dle důvodové 
zprávy bod č. 9 
 
11. schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku na základní školu v Holici, dle důvodové zprávy bod č. 
10 
 
12. schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, dle 
důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 484 247,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 12 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 663 386,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 13 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouc schválit prominutí pohledávky ve výši 31 520,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 14 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 301 556,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 15 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 99 969,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 16 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 30 297,40 Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 17 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši 236 942,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 18 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
57 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva m ěsta 

Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit  návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
58 Program 25. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
termín konání 25. zasedání ZMO - 26.9.2002 od 9.oo hodin 
místo konání - aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17 listopadu 6 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 25. zasedání ZMO, konaného dne 26.9.2002 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
59 Odvolání HOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
odvolání HOS dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
poskytnout požadované informace do 25 dnů 
T: 8.10.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
ihned písemně informovat  žadatele o termínu dle bodu 3 usnesení 
T: 24.9.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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60 Arionova kašna - provozování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 7. 2002  bod 15 ve věci souhlasu se záměrem uzavřít smluvní 
vztah mezi SEVEROMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a statutárním městem Olomouc 
na provozování Arionovy kašny 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 7. 2002 bod 15 ve věci předložení návrhu smlouvy mezi 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a statutárním městem Olomouc na 
provozování Arionovy kašny 
 
4. souhlasí 
se záměrem uzavření dodatku ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
městě Olomouci  s Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
projednat návrh dodatku ke smlouvě na představenstvu TSMO, a.s. 
T: 24.9.2002 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
6. ukládá 
ihned předat veškeré podklady spojené s provozováním kašny majetkoprávnímu odboru 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
61 Komise hospodá řského rozvoje - statut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
statut komise a členy komise dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
62 Multimediální park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení částky dle návrhu na rozdělení v bodu 4. důvodové zprávy do seznamu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
63 Dodatek ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat návrh dodatku č.4 a předložit RMO včetně návrhu novely parkovacího řádu 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


