
 
USNESENÍ 

 

z 63. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 12.6.2001  
 
 

 
1 Studie lokality Korunní pevn ůstka, Botanická zahrada, 

Rozárium  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
základní zásady pro nakládání s územím uvedené ve 4. bodě této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vypracovat na základě schválených zásad podmínky pro využití Korunní pevnůstky 
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
při plánování investiční činnosti a údržbových prací aplikovat schválené zásady pro 
nakládání s územím 
T: trvale 
O: vedoucí odbor ů 

ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 12.6.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
své usnesení ze dne 3.4.2001, bod 23, část 3, týkající se nákladů souvisejících s praním 
prádla v MŠ(navýšení počtu pracovníků) 
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4. ukládá 
informovat RMO o postupu stavebního odboru ve věci předzahrádky před provozovnou   
JAZZ TIBET CLUB (křižovatka Zámečnická - Sokolská) 
T: 26.6.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného  pronájmu části pozemku parc. č. 121/9 ost. pl. o výměře 625 m2 v k. 
ú. Pavlovičky předem určenému zájemci firmě Shell Czech Republic a.s. dle důvodové 
zprávy bod I. 1. 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 316/1 role o výměře 500 m2 v k.ú. 
Slavonín předem určeným zájemcům manželům Ing. Václavu a MUDr. Evě Johnovým dle 
důvodové zprávy bod I. 2.  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku  parc. č. 735/16 zahrada o výměře 604 m2 v k. ú. 
Hodolany předem určenému zájemci panu Jiřímu Sudovi dle důvodové zprávy bod I. 3. 
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu NP - ZŠ Heyrovského 33 - suterén - 201,67 m2 předem 
určenému zájemci paní Taťáně Sklenákové - Baby club Vodníček dle důvodové zprávy bod I. 
4.  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4, ost.plocha, o výměře 13 m2, 
k.ú. Neředín předem určenému zájemci panu Vlastimilu Bajnarovi dle důvodové zprávy bod 
I.5.  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu NP Jilemnického č.o. 29 - 2.NP o výměře 20 m2 předem 
určenému zájemci Klubu českých turistů dle důvodové zprávy bod I. 6.  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP I.P.Pavlova č.o. 69 - I. patro o výměře 172 m2 předem 
určenému zájemci paní Jarmile Vychopeňové dle důvodové zprávy bod I. 7. 
 
8. zveřejnění úplatného  pronájmu části střechy domu Synkova č.o. 9 předem určenému 
zájemci společnosti Siemens s. r. o. s uplatněním inflačního koeficientu dle důvodové zprávy 
bod I. 8.  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Foerstrova č.o. 33 předem určenému 
zájemci společnosti Siemens s. r. o. s uplatněním inflačního koeficientu dle důvodové zprávy 
bod I. 9. 
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 450 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Lubomíru Krejzlíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 217 zahrada o výměře 890 m2 v k.ú. Týneček paní 
Marcele Škurkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
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12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 206/1 orná půda o výměře 250 m2 v k.ú. 
Týneček manželům Petru a Marcele Hlobilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
13. 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) 1 
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/6 orná půda o výměře 49 m2 v k.ú. Klášterní 
Hradisko panu Jindřichu Čmielovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 127/7 ost. pl. o výměře 400 m2 v k.ú. Lazce 
panu Pavlu Eliášovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 88 zahrada o výměře 137 m2 v k.ú. Holice paní 
Alžbětě Hodinářové dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 11 zahrada o výměře 260 m2 v k.ú. Lošov panu 
Oldřichu Konigovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 180 m2 v k.ú. Neředín 
panu Vladimíru Dlouhému dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
19. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 938/1 ost. pl.  o výměře 4 m2 v k.ú. 
Hodolany  předem určenému zájemci firmě Maloobchodní prodej tisku,  s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod I. 10. 
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 543/20 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Nové 
Sady panu Ing. Oldřichu Truxovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Jiřímu Žákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 451/39 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Povel 
manželům MUDr. Rudolfu a MUDr. Simoně Stupkovým v souladu s vyjádřením OKR (bez 
oplocení) dle důvodové zprávy bod II. A) 3. 
 
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. 150/5 orná půda o výměře 5827 m2 v k.ú. 
Chválkovice firmě OMV Česká republika s. r. o. na dobu určitou do 31. 3. 2013 dle důvodové 
zprávy bod II. A) 4. 
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Droždín panu 
Vladislavu Šiškovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5. 
 
25. úplatný pronájem  části pozemku  parc. č. 1025/24 ost. pl. o výměře  150 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Petru Stodůlkovi a Zdeňku Řehákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6 
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/3 ost. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nedvězí 
panu Stanislavu Šipkovi - agentura W dle důvodové zprávy bod II. A) 7. 
 
27. úplatný  pronájem části  pozemku parc. č. 451/40 ost. pl.  o výměře  8 m2 v k. ú. Povel 
panu Ing. Jánu Jantákovi a panu Markovi Schüllerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8 
 
28. úplatný pronájem  části pozemku  parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 v k. ú. Nové 
Sady  paní Lence Olšinové dle důvodové zprávy bod II. A) 9. 
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29. úplatný pronájem ZŠ Svatoplukova č. 11 - NP 12 m2 společnosti Euro Tel Praha s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 6.  
 
30. úplatný pronájem ZŠ Svatoplukova č. 11 - umístění anténních stožárů společnosti Euro 
Tel Praha s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B 6. 
 
31. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/4 orná půda   o výměře  528 m2 v k. ú. Pavlovičky  
manželům Ing. Michalu a Mgr. Janě Skřipským dle důvodové zprávy bod III. 4. 
 
32. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 323/1 ost. pl. o výměře 142 m2  v k. ú. Hejčín 
stavební firmě FBS Olomouc, spol. s  r. o. dle důvodové zprávy bod III. 6. 
 
33. havarijní rekonstrukci veřejné části kanalizační přípojky nemovitosti Erika a Mileny 
Fuestových, Petelínova 10, Olomouc, dle zásad schválených Komisí pro obnovu a rozvoj 
dne 17. 4. 2001 dle důvodové zprávy bod IV. 5. 
 
2. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 6. 3. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 1)  ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem pozemku parc. č. 506 orná půda o výměře 780 m2 
manželům Marcele  a Františku Culkovým a pozemku parc. č. 507 orná půda o výměře 689 
m2 manželům Janu a Marii Gerátovým a schválit nájemné ve výši 827,- Kč/ha/rok dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana Tomáše Štěpána o úplatný pronájem pozemku parc. č. 94/75 ost. pl. o výměře 1342 
m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 2 
 
2. paní Olgy Szekelyové o úplatný pronájem NP - Foerstrova č. 17 - kancelář - 16 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7. 
 
3. pana Petra Navrátila o revokaci části usnesení RMO ze dne 3. 4. 2001, čís. spis. seznamu 
4, bod II. A) 7 ve věci rozsahu nájmu pozemku parc. č. 632 orná půda v k.ú. Chválkovice 
panu Petru Navrátilovi - změna rozsahu předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod IV. 1. 
 
4.  pana MUDr. Sedláka o revokaci části usnesení RMO ze dne 24. 4. 2001, čís. spis. 
seznamu 4, bod III. 12) ve věci doporučení zastupitelstvu města schválit odprodej části 
pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 206 m2 v k.ú. Chválkovice manželům MUDr. 
Martinu a MUDr. Daniele Sedlákovým za kupní cenu ve výši 123 290,- Kč a trvá na 
původním doporučení zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku parc. č. 787/1 
zahrada o výměře 206 m2 v k.ú. Chválkovice manželům MUDr. Martinu a MUDr. Daniele 
Sedlákovým za kupní cenu ve výši 123 290,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
5. pana Rudolfa Krče o  úplatný pronájem NP - Foerstrova č. 17 - kancelář - 16 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7. 
 
4. bere na v ědomí 
1. smlouvu o  budoucí smlouvě o prodeji části podniku uzavřenou mezi společností Martilla 
s. r. o. a 1. HFK Olomouc město dle důvodové zprávy bod II. B) 1. 
 
5. souhlasí 
1. s provedením stavebních úprav v NP Rožňavská č. o. 14 - přízemí - o výměře 180 m2 ve 
výši 523. 993,75 Kč a se zohledněním  vložených investic ve výši 523. 993,75 Kč formou 
odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
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2.  s výměnou kanceláří mezi Hnutím DUHA Olomouc a sdružením SAPOL v NP Dolní 
náměstí č. o. 38 - I. patro - o výměře 16 m2, III. patro - o výměře 17. 60 m2 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4. 
 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatné zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 69/1 ost. pl. o výměře 
1335 m2  k. ú. Řepčín obsahující právo umístění vodoměrné šachty a objektu pro měření 
plynu ve prospěch Ing. Milana Poláka dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek  parc. č. 28/4 orná půda   o 
výměře  528 m2 v k. ú. Pavlovičky s manžely Ing. Michalem a Mgr. Janou Skřipskými při 
kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 4. 
 
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení kanalizační přípojky na 
pozemku parc. č. 249/3 louka o výměře 67 m2 v k. ú. Nové Sady ve prospěch manželů Aleše 
a Aleny Malénkových dle důvodové zprávy bod III. 5. 
 
4. výkup pozemků parc. č. 313 ost. plocha  o výměře 97 m2 a parc. č. 1602/13 ost. plocha  o 
výměře 73 m2 v k. ú. Horka nad Moravou z vlastnictví pana Hynka Hampla, Horka nad 
Moravou, paní Ivanky Jakešové, Horka nad Moravou a paní Petry Hamplové, Horka nad 
Moravou   do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 13 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 7. 
 
5. odprodej částí pozemků parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 46/1 zahrada o 
výměře   68 m2 v k.ú. Droždín  Ing. Jaromíru Bartoškovi, včetně sklepa za podmínky zazdění 
stavby za kupní cenu ve výši 64. 320,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8. 
 
6. bezúplatný převod objektu č. p. 1048 s pozemkem parc. č. 1520 zast. pl. o výměře 182 
m2,  objektu č. p. 1049 s pozemkem parc. č. 1521 zast. pl. o výměře 182 m2 a pozemků 
parc. č. 392/10 ost. pl. o výměře 614 m2, parc. č. 392/11 ost. pl. o výměře 614 m2, vše v k.ú. 
Hodolany ve vlastnictví ČR - Vězeňská služba ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle ůvodové zprávy bod III. 9. 
 
7. směnu stavby parkoviště na části pozemku parc. č. 827/1 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve 
vlastnictví Okresního mysliveckého spolku za část pozemku parc. č. 827/1 ost. pl. o výměře 
1269 m2 v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města  Olomouce s tím, že Okresní 
myslivecký spolek doplatí cenový rozdíl ve výši 960. 167,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
10. 
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vstupu na pozemek parc. č. 1062/41 
ost. pl. o výměře 8541 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic  a dálnic ČR 
za účelem údržby a oprav stavby vodovodu ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 11. 
 
9. bezúplatné nabytí pozemků parc. č.  885/6 st. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 885/7 st. pl. o 
výměře 273 m2, parc. č. 885/8 ost. pl. o výměře 4262 m2, parc. č. 885/14 ost. pl. o výměře 
10688 m2, parc. č. 885/15 ost. pl. o výměře 777 m2, parc. č. 885/16 ost. pl. o výměře 924 
m2, parc. č. 885/19 ost. pl. o výměře 189 m2, parc. č. 885/21 ost. pl. o výměře 390 m2, parc. 
č. 885/23 ost. pl. o výměře 1098 m2, parc. č. 885/24 ost. pl. o výměře 6231 m2, parc. č. 
885/26 ost. pl. o výměře 796 m2, vše v k.ú. Holice z vlastnictví ČR - SEMPRA Olomouc 
státní podnik v likvidaci do vlastnictví  statutárního  města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 12. 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti firmy FBS Olomouc, spol. s r. o. o odprodej části pozemku  parc. č. 323/1 ost. pl. o 
výměře 142 m2  v k. ú. Hejčín stavební firmě FBS Olomouc, spol. s  r. o. dle důvodové 
zprávy bod III. 6. 
 
2. žádosti společnosti Torrington Česká republika s. r . o.  o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne 14. 12. 2000 čísl. spis. seznamu 4a, bod 18  ve věci doby trvání předkupního práva na 
pozemky parc. č. 500/43 o výměře 4 775 m2, parc. č. 499/1 díl „c“ o výměře 324 m2, parc. č. 
499/3 o výměře 10 m2, parc. č. 499/4 o výměře 156 m2, parc. č. 500/44 díl „a“ o výměře 5 
298 m2, vše v k.ú. Bystrovany a parc. č. 278/94 díl „o“ o výměře 11 317 m2, parc. č. 373/4 
díl „k“ o výměře 531 m2, parc. č. 373/5 díl „l“ o výměře 181 m2, parc. č. 373/6 díl „m“ o 
výměře 176 m2, parc. č. (365) díl „h“ o výměře 71 m2, parc. č. (366) díl „g“ o výměře 22 m2 a 
díl „f“ o výměře 95 m2, parc. č. (367) díl „e“ o výměře 73 m2, parc. č. (368) díl „d“ o výměře 
81 m2, parc. č. (369) díl „c“ o výměře 71 m2, parc. č. (370) díl „b“ o výměře 100 m2, parc. č. 
(371) díl „a“ o výměře 10 m2, parc. č. (377/3) díl „i“ o výměře 221 m2, vše v k.ú. Hodolany ve 
prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 7.  
 
3. žádosti SBD Sigma Olomouc  o revokaci části usnesení ZMO ze dne 2. 7. 1998, čís. spis. 
seznamu 4 bod 22, ve věci výše kupní ceny za pozemek parcele č. 1697 st. pl. o výměře 322 
m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 31 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Radka Tučka a pana Radka Vymazala - Sdružení VTInterier o revokaci části 
usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 11  ve věci 
výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 165/6 ost. pl. o výměře 989 m2 v k.ú. Nové 
Sady panu Radkovi  Tučkovi a panu Radkovi Vymazalovi - Sdružení  VTInterier  a schválit 
kupní cenu ve výši 120 000 Kč dle důvodové zprávy bod IV.6. 
 
9. ukládá 
znovu zveřejnit úplatný pronájem NP Foerstrova 17, kancelář 16 m2- dle důvodové zprávy 
bod II B) 7. 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
k bodu II.B) 8 důvodové zprávy NP Žerotínovo nám. 3 - projednat pronájem s Olomouckou 
koalicí neziskových organizací (OKNO)  
T: 26.6.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Povolení výstavby volného výb ěhu opic v ZOO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výstavbu a financování projektu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1, str. 1 
 
2. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2, str, 1 
 
3. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3, str. 2 
 
4. schvaluje 
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny z důvodu vyřizování a čerpání úvěru ze stavebního 
spoření a podnikových půjček o 2 měsíce dle důvodové zprávy bod 4, str. 2 
 
5. vyhovuje žádosti 
a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu dle důvodové zprávy bod 5, str. 2, 3 
 
6. vyhovuje žádosti 
a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu Vídeňská 23 dle důvodové zprávy bod 
6, str. 3 
 
7. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domu a ukládá SDFMO převést částku vlastníkům 
domu dle důvodové zprávy bod 7, str. 3 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem nájemníků domů a trvat na původním rozhodnutí dle důvodové zprávy bod 8, str. 4 
 
9. schvaluje 
pozastavení prodeje domů Norská 37, 39, 41 a Norská 31, 33, 35 do vyřešení 
majetkoprávních vztahů k pozemkům parc. č. 334/1 st. pl.a parc. č. 329/1 st. pl. v k. ú. 
Neředín dle důvodové zprávy bod 9, str. 4 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 8. 3. 2000 a schválit ponechání domu Štěpánovská 23 v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 10, str. 5 
 
11. vyhovuje žádosti 
paní Marie Pavlové s tím, že částka bude navýšena o úrok dle platné úrokové sazby 
Komerční banky, což je při 10 % částka 6.871,- Kč dle důvodové zprávy bod 11, str. 5 
 
12. bere na v ědomí 
oprávněné nájemníky dle důvodové zprávy bod 12, str. 5, 6 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
udělení souhlasu s umístěním plynových kotelen v objektech v majetku statutárního města 
Olomouce MŠ Nemilany, ZŠ Nemilany, pošta Svatý Kopeček, ZŠ Slavonín a současně 
doporučuje ZMO schválit zřízení věcného břemene umístění plynových kotelen pro 
společnost OLTERM &  TD Olomouc a. s. v těchto objektech za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě dle dodatku důvodové zprávy bod 1, str. 1, 2 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle 
dodatku důvodové zprávy bod 2, str. 2 
 
15. schvaluje 
uložení plynovodních přípojek přes pozemky parc. č. 234, parc. č. 237, parc. č. 28, vše v k. 
ú. Svatý Kopeček, pozemky  parc. č. 395 a parc. č. 1140 vše v k. ú. Slavonín, pozemky parc. 
č. 488, parc. č. 548, parc. č. 28, parc. č. 633/1, parc. č. 632, parc. č. 637 a parc. č. 30 vše v 
k. ú. Nemilany dle dodatku důvodové zprávy bod 1, str. 1, 2  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny - Vlastiv ědné muzeum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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8 Mateřská škola Olomouc, Blahoslavova 2  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s upravenou variantou č. 2 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit  variantu č. 2 upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit zprávu MŠ Olomouc, Blahoslavova na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 
27.6.2001v kontextu schválené varianty č.2 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
9 Jmenování zástupc ů obce do konkurzních komisí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zástupce obce do konkurzních komisí 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení schválené zástupce obce a odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
10 Katolický d ům Sv. Kope ček - rozpracování varianty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s řešením  dopravního napojení hospicu a  zahrad na jižních svazích Sv. Kopečka dle 
varianty 2  s úpravou vjezdu dle varianty 4  kapitoly 3. důvodové zprávy 
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3. ukládá 
projednat navržené řešení s KMČ a dotčenými vlastníky pozemků a po projednání 
informovat RMO 
T: 10.7.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Souborné stanovisko ke konceptu zm ěny č.II.ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Souborné stanovisko ke konceptu změny č.II ÚPnSÚ Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit důvodovou zprávu doplněnou o řešení majetkoprávních vztahů pro  dopravní 
propojení  Slavonín sever na zasedání ZMO dne 27.6.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Změna RPn MPR č.I - návrh zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit ZMO na jeho zasedání dne 27.6.2001 návrh zadání změny č.I RPnMPR Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit zadání změny č. I RPn MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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13 Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasi čů města Olomouce 

v Olomouci - Chomoutov ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zřizuje 
jednotku sboru dobrovolných hasičů  města Olomouce v Olomouci - Chomoutově s účinností 
od 1.7.2001 
 
3. ukládá 
v termínu do 1.7.2001 podepsat zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů v 
Olomouci - Chomoutově, jmenování velitele jednotky a dohody o členství v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů 
T: 10.7.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
předložit návrh financování jednotky sboru dobrovolných hasičů v Olomouci - Chomoutově 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
5. ukládá 
prověřit možnost odkupu použitého hasicího vozu z přebytku A ČR 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Křižovatka Tovární-Rolsberská-vým ěna řadiče 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení nové investiční akce - výměna řadiče Rolsberská, Tovární - do investičních akcí 
roku 2001 
 
3. schvaluje 
zařazení částky 520 000,-Kč na realizaci investiční akce dle bodu 2 do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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15 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U Krokodýla v ul. 
Uhelná 11, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele p. Petra Janoška, Trnkova 37, 779 00  
Olomouc, na dobu od 15. 6. do 15. 9. 2001 
 
2.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinárna Labužník v 
ulici Masarykova 13, Olomouc, v rozsahu 14,03 m2 pro žadatelku p. Evu Henarovou, 
Dukelská 3, 772 00  Olomouc, na dobu od 15. 6. do 30. 9. 2001 za podmínky rozšíření volné 
části chodníku na šířku na 2 m 
 
3.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Masarykova č. 
56, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Štefana Jakaba, Šternberk 96, 785 01  
Šternberk, na dobu od 15. 6. do 30. 9. 2001 a od 1. 5. do 30. 9. 2002 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce topení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyřazení pořízení projektové dokumentace „ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce topení“ z plánu 
investic na rok 2001 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Statut Povod ňové komise m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nový statut Povodňové komise Olomouce včetně doplňku 
b) jako člena Povodňové komise města Olomouce zástupce HZS Olomouckého kraje pana 
Miroslava Karlece 
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3. ukládá 
zapracovat schválený statut i personální změnu do Povodňového plánu města Olomouce a 
předložit Povodňový plán města Olomouce rozpracovaný o kapitoly schválené dne 
22.5.2001 na jednání Povodňové komise města Olomouce Radě města Olomouce 
T: 4.12.2001 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Dopln ění formulá řů pro sestavení Povod ňových plán ů 

nemovitostí lokalizovaných v zátopovém území  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění formulářů pro sestavení povodňových plánů nemovitostí lokalizovaných v 
zátopovém území o dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
 
3. ukládá 
zapracovat schválený dodatek do formulářů pro sestavení povodňových plánů nemovitostí 
lokalizovaných v zátopovém území 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Transformace SDFMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem transformace SDFMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Dopis auditora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
řediteli SDFMO, vedoucímu odboru ekonomického, koncepce a rozvoje, investic, 
majetkoprávního a odboru správy realizovat úkoly  dle upravené důvodové zprávy 
T: 10.7.2001 
O: vedoucí odbor ů 

ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
21 Příspěvky do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
22 Organiza ční záležitosti - stravování cizích strávník ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výpověď Dohody o sdružení finančních prostředků na platby zaměstnanců školních jídelen, 
kteří zajišťují stravování cizích strávníků, ze strany OkÚ ke dni 30.6.2001 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
23 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
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z funkce vedoucího odboru dopravy pana Ing. Lubomíra Látala ke dni 30. 6. 2001 
 
3. ukládá 
ihned vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru dopravy 
T: 26.6.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
24 Povolení vjezdu do p ěší zóny V.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do PZ dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
- Dr. Alexander Černý - poslanecký klub KSČM v ZMO - žádost č. 105 
- Velitelství pozemních sil - žádost č. 154 
- Policie ČR - cizinecká policie - žádost č. 157 
- Domov důchodců a penzion Olomouc - Chválkovice  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Malé projekty IV.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Kontrolní a finan ční výbory - statut a jednací řád 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upravené navržené statuty a jednací řády  finančního výboru a kontrolního výboru 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Prezentace vyhlášky o čistot ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem prezentace dle upravené důvodové zprávy 
T: 7.8.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
28 Moravská filharmonie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
29 Návrh postupu realizace úprav objektu Moravské fil harmonie 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem postupu realizace úprav objektu Moravské filharmonie Olomouc dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat úpravy prostor objektu Moravské filharmonie Olomouc dle důvodové zprávy 
T: 4.12.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Sdružení České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s účastí Statutárního města Olomouce ve sdružení České dědictví UNESCO 
 
3. souhlasí 
se zněním stanov České dědictví UNESCO 
 
4. souhlasí 
se záměrem na stanovení Olomouce jako sídla sdružení České dědictví UNESCO 
 
5. souhlasí 
s ročním členským příspěvkem ve výši 0,50 Kč na obyvatele 
 
6. ukládá 
předložit návrh stanov Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
členství Statutárního města Olomouce ve sdružení České dědictví UNESCO 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Program regenerace MPR - zm ěna státní dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ 
 
3. ukládá 
připravit žádosti o změnu alokace státní dotace dle důvodové zprávy 
T: 10.7.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. ukládá 
předložit ZMO žádost o schválení finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZMO, konaného  dne 

31.5.2001, vč. podn ětů občanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu III. B)  usnesení ZMO - Převod majetku - elektrocentrála:  
- zajistit realizaci usnesení - tj. bezúplatný převod majetku (elektrocentrála) 
T: 26.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu V. usnesení ZMO - Schválení změny č. V Územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
(ÚPnSÚ) v lokalitě Pod Vlachovým - komerční plocha:  
-  pořídit čistopis změny č. V ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení 
ZMO, dohodami s DOSS, rozhodnutí o námitce vlastníků a stanoviskem nadřízeného 
orgánu, předat ověřený čistopis změny č. V ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu 
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu V. usnesení ZMO - Schválení změny č. V Územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
(ÚPnSÚ) v lokalitě Pod Vlachovým - komerční plocha:  
-  rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. V ÚPnSÚ 
dotčeným orgánům státní správy  
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu V. usnesení ZMO - Schválení změny č. V Územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
(ÚPnSÚ) v lokalitě Pod Vlachovým - komerční plocha:  
- zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Olomouc v části přílohy č 2 a 4 a předložit ji ke schválení ZMO 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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5. ukládá 
k bodu VI. usnesení ZMO - Schválení změny č. VI Územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc (ÚPnSÚ) v lokalitě Horní lán - dopravní propojení:  
- pořídit čistopis změny č. VI ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení 
ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny 
č. VI ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a referátu 
regionálního rozvoje Okresního úřadu 
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu VI. usnesení ZMO - Schválení změny č. VI Územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc (ÚPnSÚ) v lokalitě Horní lán - dopravní propojení : 
- rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. VI   ÚPnSÚ 
dotčeným orgánům státní správy  
T: 11.9.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k bodu VII. usnesení ZMO - P- centrum - návrh na způsob splácení poskytnuté bezúročné 
půjčky formou hmotného plnění:  
- předložit zprávu o realizaci schváleného způsobu splácení půjčky dle důvodové zprávy 
Zastupitelstvu města Olomouce nejpozději na jeho posledním letošním jednání -  prosinec 
2001 
T: 6.11.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
přešetřit a v termínu do 29.6.2001 odpovědět na podnět ing. Haupta týkající se změny 
ÚPnSÚ - Horní lán dle přílohy č. 1 
T: 26.6.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
33 Návrh programu 17. zasedání ZMO, konaného dne 27.6 .2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 17. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Tunel pod Červenohorským sedlem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vzít zprávu o připravované výstavbě Tunelu pod 
Červenohorským sedlem na vědomí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
35 Bytová výstavba + dodatek (Nový Sv ět - byty po SA)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat podmínky nabídky dle důvodové zprávy 
T: 10.7.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Přehled umíst ění anténních nosi čů a kontajner ů s 

technologickým za řízením 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahraniční služební cestou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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38 Příspěvky v oblasti sportu a t ělesné kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dodatek smlouvy na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
39 Hřbitov Ne ředín - kolumbární st ěna - soudní spor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
připravit a předložit RMO dostupné informace o investiční akci dle důvodové zprávy včetně 
návrhu dalšího postupu 
T: 10.7.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
40 Projekt DIGINET  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zapojení Statutárního města Olomouc do projektu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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Ing. Martin Tesa řík                            Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                            nám ěstek primátora 
 


