
 
USNESENÍ 

 

z 68. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 11.9.2001  
 
 

 
1 SK Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s kapitálovým vstupem Statutárního města Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, 
a.s. dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zněním upravené Smlouvy o podmínkách kapitálového vstupu Statutárního města 
Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. 
 
4. ukládá 
předložit návrh na vstup Statutárního města Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, 
a.s. a upravenou Smlouvu o podmínkách kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce 
do společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 
27.9.2001  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
pověřit Ing. Martina Tesaříka, primátora města, zastupováním akcionáře Statutárního města 
Olomouce na valné hromadě SK Sigma Olomouc, a.s. a podepsáním Smlouvy o 
podmínkách kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
2 Rekreační areál Pod ěbrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zadat studii příměstské rekreace v lokalitě Poděbrady dle upravené důvodové zprávy 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace z kontroly usnesení k termínu 11.9.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští 
ze sledování tato svá usnesení: 
- bod 2, část 2 ze dne 3.4.2001, týkající se zastávek MHD 
- bod 23, část 2 ze dne 29.5.2001, týkající se rekonstrukce ulice P. Holého 
- bod 22, část 2 ze dne 26.6.2001, týkající se směny nemovitostí UP a SMO 
- bod 5, části 10 a 11 ze dne 7.8.2001, týkající se prodeje domů 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy na ZŠ - Raisova č. 15 předem určenému 
zájemci společnosti Siemens s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1. 
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části  střechy objektu ZŠ Řezníčkova 1 předem určenému  
zájemci firmě Siemens s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2.  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu mezipatra a ochozu  domu  I.P.Pavlova 62 předem 
určenému zájemci firmě TransgasNet a. s. dle důvodové zprávy bod I. 3.  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu  tří parkovacích stání ve dvorním traktu objektu Dolní 
náměstí 7 předem určeným zájemcům Mgr. Fešarové, Mgr. Oldřichu Čepovi, panu Miroslavu 
Trnkovi dle důvodové zprávy bod I. 4.   
 
5. úplatný pronájem pozemku parc. č. 136/39 ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Neředín 
manželům Jiřímu a Olze Gastovým dle důvodové zprávy bod II. A)1.  
 
6. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 629/19 zahrada v k..ú. Chválkovice - části o 
výměře 55 m2 manželům Ing. Haně a Zdeňkovi Měnšíkovým, části o výměře 55 m2 
manželům Ing. Josefu a Boženě Halmovým, části o výměře 55 m2 manželům Josefu a Haně 
Stratilovým dle důvodové zprávy bod II. A)1. 
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1204/6 st. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Miluši Bohuňkové dle důvodové zprávy bod II. A)1. 
 
8. úplatný pronájem pozemku parc. č. 217 zahrada o výměře 890 m2 v k.ú. Týneček panu 
Janu Škůrkovi dle důvodové zprávy bod II. A)1. 
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9. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 581/1 orná půda v k.ú. Slavonín - části o výměře 
200 m2 panu Jindřichu Soukupovi, části o výměře 200 m2 panu Josefu Gálkovi, části o 
výměře 200 m2 panu Jiřímu Studenému, části o výměře 200 m2 panu Janu Jurkovi dle 
důvodové zprávy bod II. A)1. 
 
10. úplatný pronájem pozemku parc. č. 787/2 ost. pl. o výměře 401 m2 v k.ú. Slavonín  Ing. 
Josefu Švihelovi dle důvodové zprávy bod II. A)1. 
 
11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 787/4 ost. pl. o výměře 454 m2 v k.ú. Slavonín panu 
Josefu Švihelovi dle důvodové zprávy bod II. A)1. 
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1584 orná půda o výměře 300 m2 v k.ú. Holice 
paní Blance Bryjové dle důvodové zprávy bod II. A)1. 
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/32 ost. pl. o výměře 113 m2 v k. ú. 
Hodolany panu  Martinu Valchářovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5.  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 364 m2 v k. ú. Neředín 
firmě DAVID - ARMATURY, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 6.  
 
15. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1736/2 o výměře 15 075 m2, 1786/89 o výměře 26 
354 m2, parc. č. 1736/60 o výměře 13 424 m2, parc. č. 1736/1 o výměře 315 613 m2, parc. 
č. 1736/80 o výměře 33 014 m2, parc. č. 1736/79 o výměře 25 026 m2, parc. č.  1736/46 o 
výměře 9 760 m2, parc. č. 1736/71 o výměře 3 057 m2, parc. č. 1736/69 o výměře 5 442 m2, 
parc. č. 1736/64 o výměře 5 939 m2, parc. č. 1736/78 o výměře 16 205 m2, parc. č. 1736/77 
o výměře 11 003 m2, parc. č. 1737/2 o výměře  285 m2, vše role  v k.ú. Holice Sportovnímu 
klubu při Dostihové dráze Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 7. 
 
16. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 733/5 ost. pl.  o výměře  8 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Markovi a Janě Schüllerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 9.  
 
17. úplatný pronájem pozemků parc. č. 608/16 ost. plocha o výměře 1 294 m2 a parc. č. 
608/26 ost. plocha o výměře 1 711 m2, vše v k. ú. Neředín ve  vlastnictví pana Svatopluka 
Letochy statutárnímu  městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 14.  
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 225 zahrada  o výměře 1 015 m2 v k. ú. Týneček 
panu Vladimíru Stejskalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15. 
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 56 
m2 paní Růženě Haislerové dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 
 
20. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 21/13, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 100 m2 
paní Martě Procházkové dle důvodové zprávy bod II. A) 19. 
 
21. úplatný  pronájem  pozemku  parc. č. 134, zahrada, k.ú. Pavlovičky o výměře 333 m2 
paní Marii Tomáškové dle důvodové zprávy bod II. A) 20.  
 
22. výběr nájemce NP - I. P. Pavlova 69 - dříve prodejna potravin - 899,4 m2  mezi firmou 
AMIKO trading. s. r. o. panem Petrosem Tavlaridisem a panem MVDr. Václavem Lakomým 
formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 1200,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1.      
 
23. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - klub -   153,12 m2 Občanskému sdružení 
SPOLU dle důvodové zprávy bod II. B) 5.  
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24. úplatný pronájem NP - hangárů W1 a W2 č. 31 a 32  firmě PV AUTO, spol. s r. o., firmě 
Technotrade s. r. o. a Ing. Petru Kochtovi dle důvodové zprávy bod II. B) 13. 
 
25. úplatný  pronájem v NP - Peškova č. 1 - parkovací stání - v domě DPS  paní Jarmile 
Křupkové dle důvodové zprávy bod II. B) 22. 
 
26. úplatný pronájem NP - Žerotínovo náměstí č. 3 - dříve kanceláře ODA - 70 m2 
Nadačnímu fondu MICHAEL a občanskému sdružení Waldorfská iniciativa dle důvodové 
zprávy bod II. B) 27. 
 
27. snížení nájemného sdružení CLUB FEMINA v NP - MŠ Dělnická od 1. 9. 2001  
na 10,- Kč/m2 rok dle důvodové zprávy bod II. B) 6. 
 
28. úplatný pronájem NP Synkova 9 - přízemí - o výměře 3 m2  panu Zdeňku Fibrichovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 23. 
 
29. úplatný pronájem části NP - tř. Svobody 21  - prodejna SONY (suterén) - o výměře 85 m2 
společnosti eBanka, a. s. při sazbě 3000,- 650,- 400,-Kč/m2/rok  dle upravené důvodové 
zprávy bod II. B) 24. 
 
30. úplatný pronájem části střechy domu Dolní náměstí č.o 6  společnosti Siemens s. r. o. za 
podmínky písemného souhlasu společnosti Radiomobil a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 
25. 
 
31. úplatný pronájem na část pozemku parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 27 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Ing. Milanu Kroupovi dle důvodové zprávy bod III. 2. 
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 471 m2 v k.ú. 
Hejčín manželům Ing. Jaromíru  a Ing. Romaně Pelinkovým dle důvodové zprávy bod III. 20. 
 
33. úplatný pronájem pozemku parc. č. 211/7 orná půda o výměře 3 737 m2  v k.ú. Topolany 
manželům Mgr. Liboru a Mgr. Janě Mazánkovým k zemědělským účelům dle důvodové 
zprávy bod III. 25. 
 
34. úplatný pronájem pozemků parc. č. 96/2 zahrada o výměře 2 218 m2, parc. č. 96/5 
zahrada o výměře 2 981 m2, parc. č. 96/6 zahrada o výměře 37 m2 a parc. č. 96/7ost. pl. o 
výměře 125 m2  vše v k. ú. Hejčín z vlastnictví statutárního města Olomouce  ČR - Sdružená 
zařízení pro péči  o dítě Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 26. 
 
35. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 429/96 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová 
Ulice Ing. arch.  Aloisi Janů za podmínky vybudování přístupu těžké techniky na pozemku 
parc. č. 429/50 ost. pl.v k. ú. Nová Ulice - z tř. Míru dle důvodové zprávy bod III. 42. 
 
36. uzavření budoucí darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Praha West 
Investment, k.s. dle důvodové zprávy bod IV. 2. B) 
 
37. uzavření budoucí darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a René a Ivetou 
Kortišovými dle důvodové zprávy bod IV. 2. C) 
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 269 st. pl. o výměře 383 m2 v k.ú. Slavonín 
paní Markétě Kleinbauerové dle důvodové zprávy bod IV. 3. 
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře 6 m2 a části  
pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 13 m2, vše  v k.ú. Černovír TJ Sokol Černovír dle 
důvodové zprávy bod IV. 8. 
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40. úplatný pronájem pozemku parc. č. 18 ost. pl. o výměře 3 689 m2 a parc. č. 17 zahrada o 
výměře 286 m2, vše  v k.ú. Týneček pro TJ SOKOL Týneček dle důvodové zprávy bod  
II. A) 21. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. o úplatný pronájem 
parkovacího stání ve dvorním traktu objektu Dolní náměstí 7 dle důvodové zprávy bod I. 4.  
 
2. firmy ORIS Praha spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 6 ost. pl. o 
výměře  5 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 2.  
 
3. firmy ČESKÝ OKRUH 98 s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1072 ost. pl. o  
výměře 9  m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 3.  
 
4. pana Stanislava Škurka o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o 
výměře 25 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 4.  
 
5. občanského sdružení JK CAVALO Prostějov o úplatný pronájem pozemku parc. č. 
1736/78 role o výměře 16 205 m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod II. A) 7.  
 
6. pana Romana Eliáše o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 144/2 ost. pl.  o výměře 
16 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 10.  
 
7. manželů Josefa a Jany Kelnarových o úplatný pronájem části  pozemku  parc. č. 1120/5 
ost. pl.  o výměře 15 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 11. 
 
8. manželů Evy a Jiřího Jedličkových o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 424/1 ost. 
pl.  o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 12.  
 
9. pana Miroslava Malého o úplatný pronájem NP - Karafiátova č. 6 - dříve kancelář - 41 m2  
dle důvodové zpráva bod II B) 4. 
 
10. manželů Vlastimila a Agnesi Kramářových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1914 st. 
pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 17. 
 
11. paní Marie Olahové o úplatný pronájem NP - Hanušova č. 2 - dříve prodejna potravin  - 
74,50 m2 dle důvodové zpráva bod II. B) 2. 
 
12. pana Tomáše Kubíčka o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - klub -   153,12 m2 dle 
důvodové zpráva bod II. B) 5. 
 
13. občanského sdružení CLUB FEMINA o odpuštění nájemného v NP - MŠ Dělnická dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6. 
 
14. pana Jiřího Pospíšila o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 350/22 o výměře 25 m2 
v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 21. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup části  pozemku parc. č. 378 zahrada o výměře 19 m2 v k. ú. Radíkov z vlastnictví 
manželů Milana a Marty Špručkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 9 120,- Kč dle důvodové zprávy bod III.1.  
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2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 621/1 ost. pl. o 
výměře 27 m2 v k.ú. Nová Ulice s panem Ing. Milanem Kroupou při kupní ceně ve výši 480,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III.2.  
 
3. směnu části  pozemku parc. č. 60/6 o výměře  7 m2 a části pozemku parc. č. 61/2 o 
výměře 1 m2, vše  st. pl.  v k.ú. Černovír ve vlastnictví manželů Libuše a Augustína 
Raškových za část  pozemku parc. č. 1045/24 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Černovír ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle důvodové zprávy  
bod III. 3. 
 
4. odprodej pozemku parc. č. 1772 st. pl. o výměře 21m2 v k.ú. Olomouc - město paní Evě 
Slavíkové za kupní cenu ve výši 13 191,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4. 
 
5. odprodej pozemku parc. č. 1173 st. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany manželům 
Miroslavu a Květoslavě Vlasákovým za kupní cenu ve výši 11 751,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 5.  
 
6. odprodej pozemku parc. č. 1198/3 st. pl.  o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům 
Ing. arch. Jaroslavu a PaedDr. Vlastě Popelkovým za kupní cenu ve výši 8 591,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 6. 
 
7. odprodej pozemku parc. č. 1205/4 st. pl. o výměře  17 m2 v k. ú. Nová Ulice panu RNDr. 
Jiřímu Barboříkovi za kupní cenu ve výši 9 091,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7. 
 
8. směnu pozemku parc. č. 403/5 ost. pl. o výměře 908 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví 
České drožďárenské společnosti a. s. za pozemek parc. č. 1090 ost. pl. o výměře 457 m2 v 
k. ú. Hodolany ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod III. 8. 
 
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování otopného 
horkovodního systému v bytových domech v k.ú. Hodolany, ul. Jiráskova ve prospěch firmy 
OLTERM - TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 9.  
 
10. úplatné zřízení věcného břemene  na pozemcích  parc. č. 68/10 ost. pl. o výměře 2 542 
m2, parc. č. 68/20 ost. pl. o výměře 5 157 m2 a  parc. č 95/6 ost. pl.  o výměře 650 m2 v k. ú. 
Lazce obsahující právo uložení kabelového vedení VN 22 kV č. 99 ve prospěch 
Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 11. 
 
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telefonního kabelu na 
pozemcích parc. č. 916 pastvina o výměře 859  m2, parc. č. 965 lesní pozemek o výměře 47 
091 m2, parc. č. 967/1 zahrada o výměře 960 m2, parc. č. 914/2 ost. pl. o výměře 631 m2, 
vše  v k. ú. Grygov ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy 
bod III. 12. 
 
12. odprodej pozemků parc. č. 2285/2 o výměře 167 m2, parc. č. 1288 o výměře 461 m2, 
parc. č. 2313/1 o výměře 430 m2, parc. č. 2313/3 o výměře 1 m2, parc. č. 2322/2 o výměře 
14 m2, parc. č. 2322/3 o výměře 76 m2, vše st. pl. v k.ú. Nová Ulice  s firmě MERA - CZECH 
a. s. za kupní cenu ve výši 1. 424 760,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 271 st. pl. o 
výměře 40 m2 v k.ú. Slavonín s paní Jarmilou Vlčkovou, Alenou Vlčkovou, Petrou Vlčkovou, 
Jarmilou Vlčkovou a Miroslavou Vlčkovou při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod III. 14. 
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14.  směnu pozemků parc. č. 428/6 ost. pl. o výměře 715 m2 a parc. č. 428/7 ost. pl. o 
výměře 36 m2, vše v k.ú. Hodolany ve vlastnictví společnosti TESCO s. r. o. za pozemky 
parc. č. 424/2 ost.pl. o výměře 516 m2, parc. č. 858/19 ost. pl. o výměře 275 m2 a parc. č. 
938/31 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Hodolany ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 12. 
 
15. výkup pozemků parc. č. 1655/43 lesní půda o výměře 1 859 m2 a parc. č. 1655/29 lesní 
půda  o výměře 1 309 m2 v k. ú. Horka nad Moravou z vlastnictví paní Ludmily Svozilové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 18 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 15. 
 
16. výkup pozemku parc. č. 519 lesní půda o výměře 1 027 m2 v k. ú. Skrbeň z vlastnictví 
pana Přemysla Zlámala do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  
10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 16. 
 
17. výkup pozemku parc. č. 523 lesní půda o výměře 711 m2 v k. ú. Skrbeň z vlastnictví 
pana Huberta Zlámala do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
7 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17. 
 
18. výkup pozemku parc. č. 1018/2  lesní půda o výměře 10 385 m2 v k. ú. Grygov z 
vlastnictví paní PhMr. Zdenky Brožkové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 60 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 18. 
 
19. výkup pozemků parc. č. 809/66 lesní půda o výměře 2 229 m2  a  parc. č. 809/130 lesní 
půda o výměře 2 371 m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví pana Františka Vysloužila, paní 
RNDr.  Jindřišky Vysloužilové a paní Jarmily Karmazínové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 35 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 19. 
 
20. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 471 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Ing. Jaromírem a Ing. Romanou Pelinkovými  při 
kupní ceně ve výši 591,- Kč /m2 dle důvodové zprávy bod III. 20. 
 
21. převod pozemků pod domy parc. č. 1173/1 zast. pl. o výměře 295 m2, parc. č. 1173/2 
zast. pl. o výměře 296 m2, parc. č. 1174/1 zast. pl. o výměře 295 m2, parc. č. 1174/2 zast. 
pl. o výměře 295 m2, parc. č. 1170/1 zast. pl. o výměře 309 m2, parc. č. 1170/2 zast. pl. o 
výměře 297 m2, parc. č. 1055/1 zast. pl. o výměře 293 m2, parc. č. 1055/2 zast. pl. o výměře 
294 m2, parc. č. 1054/1 zast. pl. o výměře 301 m2, vše  v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 358 zast. 
pl. o výměře 229 m2 v k.ú. Povel Družstvu vlastníků bytů “TABULOVÝ VRCH” za 
symbolickou kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22. 
 
22. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 635/3 ost. pl.  o výměře 573 m2  
a parc. č. 52/2 pastvina  o výměře 907 m2 vše v k. ú. Nová Ulice obsahující právo uložení 
kabelového vedení NN ve prospěch Severomoravské energetiky a. s. dle důvodové zprávy 
bod III. 29. 
 
23. úplatné zřízení věcného břemene na pozemku  parc. č. 503 ost. pl. o výměře 13 164 m2 
v k. ú. Křelov obsahující právo umístění rozvodného zařízení ve prospěch Severomoravské 
energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 30. 
 
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 319/11 ost. pl. o výměře 10 177 m2 a parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 
459 m2, vše  v k. ú. Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM,  a. s. dle důvodové 
zprávy bod III. 32. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace 
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25. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 631/1 ost. pl. o výměře 27 508 
m2, parc.č. 220/1 ost. pl. o výměře 16 352 m2, parc.č. 238/5 ost. pl. o výměře 782 m2, 
parc.č. 201/1 ost. pl. o výměře 7 360 m2, parc.č. 238/1 ost.  pl.  o výměře 1 726 m2, parc.č. 
240/8 ost. pl. o výměře 398 m2, parc.č. 240/4 ost. pl. o výměře 316 m2, parc.č. 240/5 ost. pl. 
o výměře 2 024 m2, parc.č. 247/1 ost. pl. o výměře 29 890 m2, parc.č. 254/8 ost. pl. o 
výměře 3 863 m2, parc.č. 257/12 ost. pl. o výměře 3 817 m2, parc.č. 253/3 ost. pl. o výměře 
4 086 m2, parc.č. 256/7 ost. pl. o výměře 2 374 m2, parc.č. 260/3 ost. pl. o výměře 3 702 
m2, parc. č. 265/6 ost. pl. o výměře 1062 m2,  vše v k. ú. Nová Ulice  a na pozemcích parc.č. 
155/4 ost. pl. o výměře 255 m2, parc.č. 599/1 ost.  pl. o výměře 4 372 m2, vše v k.ú. Neředín 
obsahujícího právo uložení veřejné telekomunikační sítě  ve prospěch společnosti ČESKÝ 
TELECOM, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes 
komunikace dle důvodové zprávy bod III. 33. 
 
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 75/1 ost. pl. o výměře 75 346 m2 v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 418 
ost. pl. o výměře 971 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch Moravskoslezských tepláren a. s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace  a za podmínky 
provedení výběrového řízení na realizaci akce vyzváním výhradně firem z Olomouckého 
kraje dle důvodové zprávy bod III. 34.  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění kabelu  veřejného 
osvětlení  na pozemku parc. č. 471/1 ost. pl. o výměře 11968 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví 
Českých drah, s. o. ve  prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 
35. 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo instalování a ukončení optického 
kabelu v NP - Foerstrova č. o. 15 ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle 
důvodové zprávy bod III.  37. 
 
29. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1081/62 orná půda o výměře 1671 m2 v k.ú. 
Slavonín ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod III. 38. 
 
30. bezúplatný převod části pozemku parc. č.  346/1 orná půda o výměře 5 150 m2 v k.ú. 
Hejčín ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví  statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod III. 39. 
 
31. bezúplatný převod pozemků parc. č. 45/7 o výměře 1185 m2 a parc. č. 45/8 o výměře 
2215 m2, vše  orná půda v k. ú. Nový Svět ve vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 40. 
 
32. odprodej pozemků  parc.č. 45/4 o výměře 484 m2, parc. č. 45/5 o výměře 139 m2, parc. 
č. 45/6 o výměře 33 m2 a částí pozemků parc. č. 45/1 o výměře 104 m2 a pozemků parc. č. 
45/2 o výměře 119 m2, vše ost. pl. v k.ú. Horka nad Moravou manželům Anně a Ing. Zdeňku 
Bezděkovým za kupní cenu ve výši 27 920,- Kč za podmínky, že na pozemcích nebudou 
prováděny terénní úpravy, které by změnily současné odtokové poměry dle důvodové zprávy 
bod III. 41. 
 
33. odprodej části pozemku parc. č. 45/2 ost. pl. o výměře 902 m2 v k.ú. Horka nad Moravou 
paní  Marii Macháňové za kupní cenu ve výši 23 929,- Kč za podmínky, že na pozemku 
nebudou prováděny terénní úpravy, které by změnily současné odtokové poměry dle 
důvodové zprávy bod III. 41. 
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34. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 429/96 ost. pl. o 
výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice s Ing. arch.  Aloisem Janů za podmínky vybudování přístupu 
těžké techniky na pozemku parc. č. 429/50 ost. pl.v k. ú. Nová Ulice - z tř. Míru dle důvodové 
zprávy bod III. 42. 
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky VN, rozvodů NN a 
zřízení trafostanice na pozemcích parc. č. 104/3 ost. pl. o výměře 2462 m2, parc. č. 116/8 
ost. pl. o výměře 1746 m2, parc. č. 116/9 ost. pl. o výměře1362 m2, parc. č. 116/124 ost. pl. 
o výměře 2580 m2, vše v k. ú. Olomouc - město ve prospěch Severomoravské energetiky, 
a.s.  za podmínek OKR - oddělení zahradních a krajinářských koncepcí dle důvodové zprávy 
bod III. 47. 
 
36. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 269 st. pl. o 
výměře 383 m2 v k.ú. Slavonín s paní Markétou Kleinbauerovou při kupní ceně ve výši  
480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 3.  
 
37. výkup pozemků parc. č. 608/21 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 608/23 ost. pl. o 
výměře 391 m2, vše v k.ú. Neředín z vlastnictví pana Josefa Homoly, pana Miloslava Holce, 
pana Josefa Homoly, paní Marie Reichové, paní Vlasty Soukupové, paní Libuše Indrákové, 
paní Anny Sonntágové, do vlastnictví statutárního města Olomouce  za kupní cenu ve výši 
226 080,- Kč a výkup pozemků parc. č. 324/184 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 608/17 ost. 
pl. o výměře 114 m2, parc. č. 608/20 ost. pl. o výměře 160 m2, vše v  k. ú. Neředín  z 
vlastnictví pana Miloslava Holce, paní Reichové Marie, paní Vlasty Soukupové, paní Libuše 
Indrákové, paní Zdenky Brdičkové  do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 132 020,- Kč s tím, že kupní ceny budou  hrazeny ve splátkách po dobu 5-ti let 
dle důvodové zpráva bod IV. 6. 
 
38. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky horkovodu na 
pozemcích parc. č. 81/3 ost. pl. o výměře 96 m2, parc. č. 89/2 ost. pl. o výměře 8023 m2,  
parc. č. 89/6 orná půda o výměře 1378 m2,  parc. č. 89/12 ost. pl. o výměře 48 m2 a parc. č. 
109/2 ost. pl. o výměře 1038 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Moravskoslezských 
tepláren a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 7. 
 
39. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o 
výměře 6 m2 a část  pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 13 m2, vše  v k.ú. Černovír s TJ 
Sokol Černovír při kupní ceně ve výši 560,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV.  8. 
 
40. směnu pozemků parc. č. 111/23 ost. pl. o výměře 17 062 m2  v k.ú.Hejčín  ve správě PF 
ČR za pozemky parc. č. 150/1 o výměře 17 110 m2 ,  parc.č. 1576/4 o výměře 4884 m2, 
parc. č. 1577 o výměře 1614 m2,  parc. č. 1591/45 o výměře 4402 m2 a parc. č. 1616 o 
výměře 2113 m2, vše orná půda v k.ú.Chválkovice ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 11. 
 
41. schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 936/2 
zahrada o výměře 95 m2 a část parc. č. 936/8 ost. pl. o výměře 90 m2, vše v k.ú. Řepčín s 
manžely Svatoplukem a Helenou Hudcovými při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 za 
podmínky, že provedou na vlastní náklady přeložku veřejného plynovodu dle důvodové 
zprávy bod III. 44.  
 
42. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 798 st. pl. (zbořeniště) o výměře 
287 m2, parc. č. (120/2) o výměře 120 m2, parc.č. (120/3) o výměře 115 m2, parc.č. 120/4 
ost. pl. o výměře 3 175 m2, parc.č. 140/7 ost.  pl. o výměře 347 m2, parc. č. 125/2 ost.  pl. o 
výměře 2 848 m2, parc.č. (127/4) o výměře 557 m2, parc. č. (128/2) o výměře 216 m2, 
parc.č. (130/2) o výměře 163 m2, parc. č. (131/3) o výměře 213 m2, parc.č. (139) o výměře 
754 m2, parc. č. (140) o výměře 774 m2, parc.č. (142) o výměře 439 m2, parc.č. (143) o 



 10

výměře 188 m2, parc.č. (144) o výměře 166 m2, parc.č. (145) o výměře 670 m2, parc.č. 
(147) o výměře 550 m2, parc.č. (148) o výměře 481 m2, parc.č. (149) o výměře 397 m2, 
parc.č. (151) o výměře 498 m2, parc.č. (153) o výměře 141 m2, parc.č. (154) o výměře 227 
m2, parc.č. (155) o výměře 475 m2, parc.č. 1702 zast. pl. o výměře 418 m2, parc.č. (157/2) o 
výměře 185 m2, parc.č. (477/2) o výměře 39 m2, parc.č. (478/2) o výměře 144 m2, parc.č. 
(478/4) o výměře 289 m2, parc.č. (479/6) o výměře 190 m2, parc.č. (481/4) o výměře 46 m2, 
parc.č. (819/3) o výměře 49 m2, vše v k.ú. Hodolany, parc.č. 1630 ost. pl. o výměře 916 m2, 
parc.č. 1924 ost. pl. o výměře 6 066 m2, vše v k.ú. Holice, parc.č. 260/3 ost. pl. o výměře 3 
702 m2,parc.č. 590/4 ost. pl. o výměře 7 063 m2, parc.č. 263/5 ost. pl. o výměře 10 970 m2, 
parc.č. 590/3 ost. pl. o výměře 9 490 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, parc.č. (286) o výměře  
2 748 m2, parc.č. (287) o výměře 1 883 m2, parc.č. 263/2 orná půda o výměře 2 429 m2, 
parc.č. 824/2 ost. pl. o výměře 52 359 m2, parc.č. 841/11 ost. pl. o výměře 1 514 m2, parc.č. 
842 ost. pl. o výměře 11 030 m2,, parc.č. (138) o výměře 774 m2, parc.č. (141) o výměře 
459 m2, parc.č. (160) o výměře 517 m2, parc.č. 478/3 ost. pl. o výměře 675 m2, vše v k.ú. 
Hodolany, obsahující právo uložení optického kabelu ve  prospěch  společnosti MERIT 
GROUP a. s.  za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce dvou vláken optického kabelu v 
každé se shora uvedených lokalit po dobu 10 let a za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 45. 
 
43. odprodej části pozemku parc. č. (432/1) dle GP parc. č. 432/38 o výměře 10. 611  m2 v 
k.ú. Skrbeň panu Radomíru Spurnému za kupní cenu ve výši 268 246,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 46. 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí  kupní smlouvě na odprodej ideálního spoluvlastnického 
podílu k podzemním garážím, nacházejícím se pod pozemkem parc. č. 428/1 ost.pl. v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc, odpovídajícího šedesáti osmi místům parkovacích stání - 
Olomouckému kraji za při zapracování podmínek prodeje dle důvodové zprávy bod III. 10 
 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Josefa a Jany Kelnarových o odprodej části  pozemku  parc. č. 1120/5 
ost. pl.  o výměře 15 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 11. 
 
2. žádosti pana Vladimíra Stejskala o odprodej pozemku parc. č. 225 zahrada  o výměře 1 
015 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod II. A) 15. 
 
3. žádosti pana Jiřího Pospíšila o odprodej části pozemku parc. č. 350/22 o výměře 25 m2 v 
k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 21. 
 
4. žádosti manželů Vladimíra a Jany Jaškových o odprodej části pozemku parc.č. 590/3 ost. 
pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 23.  
 
5. žádosti  pana Ing. Radomíra Pecha o odprodej pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 
m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III.24. 
 
6. žádosti manželů Mgr. Libora a Mgr. Jany Mazánkových o odprodej pozemku parc. č. 
211/7 orná půda o výměře 3 737 m2 v k.ú. Topolany dle důvodové zprávy bod III. 25. 
 
7. žádosti ČR - Sdružená zařízení pro péči o dítě Olomouc o bezúplatný převod pozemků 
parc. č. 96/2 zahrada o výměře 2 218 m2, parc. č. 96/5 zahrada o výměře 2 981 m2, parc. č. 
96/6 zahrada o výměře 37 m2 a parc. č. 96/7ost. pl. o výměře 125 m2  vše v k. ú. Hejčín z 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 26. 
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8. žádosti Okresního úřadu Olomouc o výkup ideální 1/4 pozemku parc. č. 77  zast. pl. o 
výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany z vlastnictví Okresního úřadu Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 27. 
 
9. žádosti manželů Miloslava a Anny Grmelových o směnu části pozemku parc. č. 130/8 orná 
půda o výměře 1397 m2 v k. ú. Hejčín ve vlastnictví manželů Miloslava a Anny Grmelových 
za část  pozemku parc. č. 256/1 louka o výměře 1397 m2 v k. ú. Hejčín ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 28. 
 
10. žádosti pana Zdeňka Lakomého o uzavření řádné kupní smlouvy na objekt s pozemkem 
parc. č. 175 st. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Topolany  před kolaudací stavby dle důvodové 
zprávy bod III. 31. 
 
11. žádosti pana Viktora Němce o odprodej objektu č. 26 s pozemkem parc. č. 1395 st. pl. o 
výměře 73 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 36. 
 
12. žádosti manželů Jaroslava a Daniely Krumpolcových o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne 27. 6. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 24 ve věci výše kupní ceny budoucího odprodeje 
části pozemku parc. č. 401/6 ost.pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 
IV. 4.  
 
13. žádosti paní Jany Khyrové a paní Sylvy Šindlerové o revokaci usnesení ZMO ze dne 8. 
3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 67 ve věci nevyhovění žádosti paní Jany Khyrové a pana 
Stanislava Šindlera o výkup pozemků parc. č. 276/26 a 276/27, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady 
do vlastnictví statutárního města  Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 5. 
 
14. žádosti manželů Jaroslava a Marie Spurných o směnu pozemků parc. č. 1586/9 ost. pl., 
1587/9 vodní pl., parc. č. 1590/7 orná půda, parc. č. 1590/16 orná půda o celkové výměře 
1801 m2 v k.ú. Horka nad Moravou v jejich vlastnictví za část pozemku parc. č. (432/1) o 
výměře 1801 m2 v k.ú. Skrbeň dle důvodové zprávy bod IV. 46. 
 
5. nesouhlasí 
1. s umístěním reklamních panelů na částech pozemku parc. č. 146 ost.pl. o celkové výměře 
4,5 m2 v k. ú. Olomouc - město, částech parc. č. 959/10 ost. pl.  o celkové výměře 22 m2 v 
k. ú. Hodolany, části parc. č. 125/11ost. pl. o výměře 11 m2, části parc. č. 125/2 ost. pl. o 
výměře 11 m2, vše v k. ú. Olomouc - město pro firmu EURO AWK s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 16.  
 
2. se změnou nájemného v NP - Dolní nám. č.o.7 - přízemí dvorního traktu - o výměře 134,4 
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 12. 
 
6. bere na v ědomí 
1. výběr nájemce NP - Hanušova č. 2 - dříve prodejna potravin  - 74,50 m2 mezi paní 
Ludmilou Madrovou a Dr. Adamem Zimovčákem  formou obálkové metody na výši 
nájemného při minimální výši nájemného 300,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 2. 
 
2. výběr nájemce NP - Foerstrova č. 17 - kancelář - 16 m2 formou obálkové metody na výši 
nájemného mezi paní Olgou Szekelyovou a Mgr. Zdeňkou Stoškovou při minimální  výši 
nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3. 
 
3. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi paní Marcelou Rampouchovou a panem 
Jiřím Husičkou dle důvodové zprávy bod II. B) 8.  
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7. souhlasí 
1. s realizací oprav kanalizace v NP - Žilinská 26 - SPEA Olomouc s. r. o. ve výši  96 227 ,- 
Kč vlastním nákladem nájemce s tím, že proinvestovaná částka mu bude po předložení a 
odsouhlasení faktur zohledněna odpočtem z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 7.  
 
2. s posunutím splátek dlužného nájemného v roce 2001 ve výši 100.000,- Kč na rok 2004 v 
NP - nám. Republiky č. 1 - Okresní knihovna dle důvodové zprávy bod II. B) 9. 
 
3. s užíváním části NP - Nedbalova č. o. 8  - 1 m2 pro potřeby Komise městské části 
Topolany dle důvodové zprávy bod II. B) 14. 
 
4. s provedením stavebních úprav, které spočívají v provedení vestavby laboratoře lékárny a 
rekonstrukce NP ve výši 996.958,- vlastním nákladem nájemce dle důvodové zprávy bod II. 
B) 17. 
 
5. s provedením stavebních úprav, které spočívají ve výměně oken v místnosti vodoléčby, 
nátěru oken a opravě venkovní omítky ve výši 50.605,- Kč vlastním nákladem nájemce  s 
tím, že po předložení a odsouhlasení faktur budou vložené investice zohledněny  formou 
odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 18. 
 
6. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav NP tř. Svobody 21 - SOU polygrafické 
ve výši 274 277, 20 Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 19. 
 
7. s provedením stavebních úprav, které spočívají z důvodu havarijního stavu v provedení 
nových částí podlahy ve výdejní místnosti ve výši 25.949,- Kč vlastním nákladem nájemce s 
tím, že po předložení a odsouhlasení faktur budou skutečně vložené investice zohledněny 
formou odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 20. 
 
8. s uzavřením podnájemních smluv mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a 
společností InWay, a.s. a to na dobu určitou, do 31.12.2006 dle důvodové zprávy bod  
IV. 2. A) 
 
9. s podnájmem na část NP - Horní nám. č. 1 pro pana Františka Wiedermanna dle 
důvodové zpráva bod II. B) 11. 
 
10. s podnájmem v části NP - Riegrova 3 - 80 m2 pro pana Nguyena Dinh Tiena dle 
důvodové zprávy bod II. B) 15. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 29. 10. 1998,  čís. spis. seznamu 4, bod 12 ve věci odprodeje 
pozemku parc. č. 269 st. pl. o výměře 433 m2 v k.ú. Slavonín paní Markétě Kleinbauerové 
dle důvodové zpráva bod IV. 3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2001 čís. spis. seznamu 28 ve věci nevyhovění žádosti o 
výkup pozemků parc. č. 608/21 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 608/23 ost. pl. o výměře 
391 m2 vše v k.ú. Neředín z vlastnictví pana Josefa Homoly, pana Miloslava Holce, pana 
Josefa Homoly, paní Marie Reichové, paní Vlasty Soukupové, paní Libuše Indrákové, paní 
Anny Sonntágové, do vlastnictví statutárního města Olomouce a výkup pozemků parc. č. 
324/184 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 608/17 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 608/20 ost. 
pl. o výměře 160 m2 vše v  k. ú. Neředín  z vlastnictví pana Miloslava Holce, paní Reichové 
Marie, paní Vlasty Soukupové, paní Libuše Indrákové, paní Zdenky Brdičkové  do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zpráva bod IV. 6. 
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3. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 číslo spis. seznamu 5 bod 17 ve věci úplatného zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky horkovodu na pozemcích parc. č. 
81/3 o výměře 96 m2, parc. č. 89/12 o výměře 48 m2, parc. č. 109/2 o výměře 1024 m2, vše 
ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Moravskoslezských tepláren a.s. dle důvodové zpráva 
bod IV. 7.  
 
4. část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 93 ve věci směny části 
pozemku parc. č. 428/3 ost. pl. o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 858/7 ost. pl. o 
výměře 281 m2, části pozemku parc. č. 938/19 ost. pl. o výměře 4 m2 a části pozemku parc. 
č. 424/2 zahrada o výměře 516 m2, vše v k.ú. Hodolany, vše ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za části pozemků parc. č. 428/1 ost. pl. o výměře 650 m2, části pozemku 
parc. č. 858/11 ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k.ú. Hodolany, vše ve vlastnictví společnosti 
TESCO s. r. o. dle důvodové zpráva bod IV. 12. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2001 čís. spis. seznamu 5 bod 23 ve věci výše kupní ceny za 
pozemek parc. č. 518/3 zahrada o výměře 111 m2 v k.ú. Slavonín  a schválit kupní cenu ve 
výši 25 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 9. 
 
9. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 7. 8. 2001, čís. spis. seznamu  3, bod III. 20 ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit směnu  pozemku parc. č. 111/23  ost. pl. o výměře 17 062 m2 v 
k. ú. Hejčín ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky za pozemek parc. č. 150/1 
orná půda o výměře 17 110 m2 v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zpráva bod IV. 11.  
 
2. usnesení RMO ze dne 7. 8. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod III. 17 ve věci doporučení 
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti Severomoravské energetiky  a. s. o úplatné zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky VN, rozvodů NN a zřízení trafostanice 
na pozemcích parc. č. 104/3 ost. pl. o výměře 2462 m2, parc. č. 116/8 ost. pl. o výměře 1746 
m2, parc. č. 116/9 ost. pl.  o výměře1362 m2, parc. č. 116/124 ost. pl. o výměře 2580 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zpráva bod III. 47. 
 
3. část usnesení RMO ze dne 7. 8. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod III. 6 ve věci úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 237 zahrada o výměře 143 m2 v k.ú. Svatý Kopeček paní 
Blance Tomančákové a doporučuje zastupitelstvu města schválit  odprodej části pozemku 
parc. č. 237 zahrada o výměře 143 m2 v k.ú. Svatý Kopeček paní Blance Tomančákové dle 
důvodové zprávy bod IV. 1. 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 735/35 orná půda 
v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 8. 
T: 25.9.2001 
O: odd ělení evidence majetku  
 
11. ukládá 
setřídit tabulky nájemného v NP ve správě SDF MO podle účelu nájmu dle důvodové zprávy 
bod II. B) 26. 
T: 25.9.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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5 Nabytí objektu Hynaisova 34/10  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. ukládá 
předložit návrh na nejbližší jednání zastupitelstva 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nabytí objektu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - d ům U zlaté štiky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úplatný pronájem objektu č.p. 253, Ztracená ulice č. 4 s pozemkem parc. č. 235 st. pl. o 
výměře 504 m2, vše v k. ú. Olomouc - město ( tzv. dům U zlaté štiky) firmě MORAVSKÁ 
VÝROBNÍ a. s. za podmínek dle upravených příloh důvodové zprávy 
 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na objekt č. p. 253, Ztracená ulice č. 4 s 
pozemkem parc. č. 235 st. pl. o výměře 504 m2, vše v k. ú. Olomouc - město ( tzv. dům U 
zlaté štiky) s firmou  MORAVSKÁ VÝROBNÍ a. s. za podmínek dle upravených příloh 
důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - prodej nemovitostí v k .ú. Skrbe ň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. pověřuje 
Ing. Czmera, nám. primátora, jednat se zájemci o odprodej nemovitostí v k.ú. Skrbeň s cílem 
vyjednání nejvyšší nabídky 
T: 25.9.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Dům družby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zveřejněním úplatného převodu objektu Domu družby včetně zastavěného pozemku 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje žádosti 
manželů Petra a Aleny Fricovým dle důvodové zprávy bod 1, str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytu manželům Daliboru a Martě Pyšovým za kupní cenu ve výši 93.468,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 2, str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytového prostoru spoluvlastníkům domu Dr. M. Horákové 1 za kupní cenu ve výši 
15.211,- Kč dle důvodové zprávy bod 3, str. 1, 2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům domu Wellnerova 4 dle vyhlášky č. 2/2000 dle 
přiložené tabulky s nárůstem první poloviny kupní ceny za vybudování vjezdu dle důvodové 
zprávy bod 4, str. 2, 3, 4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 105/7 zahrada v k. ú. Olomouc - město spoluvlastníkům domu 
Vídeňská 2 za kupní cenu ve výši 101.986,- Kč dle důvodové zprávy bod 5, str. 4, 5 
 
6. schvaluje 
pozastavení prodeje domu Mahlerova 9 (dvorní trakt domu Ztracená 12) dle důvodové 
zprávy bod 6, str. 5 
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7. bere na v ědomí 
oprávněné nájemníky na prodej bytů dle důvodové zprávy bod 7 a) - p) dle důvodové zprávy 
bod 7, str. 5, 6 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 8 a), b) str. 7 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 1113 st. pl. a parc. č. 1114 st. pl. v k. ú. Hodolany spoluvlastníkům 
domu Zeyerova 19, 21 za kupní cenu ve výši 84.310,- Kč dle důvodové zprávy bod 9, str. 7, 
8 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
snížení první poloviny kupní ceny o 20 % a odpočet nákladů za vybudování vlastního 
vytápění v domě U solných mlýnů 7 dle tabulky a důvodové zprávy bod 10, str. 8, 9 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti dle  důvodové zprávy bod 11 a) - j) str. 9, 10, 11 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 2. 7. 1998 a nevyhovět žádosti manželům Herzánovým o prodej 
bytu v domě Heyrovského 27 dle důvodové zprávy bod 12, str. 11 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Věry Ditrichové dle důvodové zprávy bod 13, str. 11, 12 
 
14. schvaluje 
prodloužení smlouvy o výstavbě bez uplatnění sankcí vyplývajících ze smlouvy o výstavbě 
manželům Sudolským dle důvodové zprávy bod 14, str. 12, 13 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu 
města žádosti vyhovět a schválit prodej objektu dvorního traktu Dolní nám. 30 za kupní cenu 
ve výši 290.245,- Kč a stavebním pozemkem za kupní cenu ve výši 585.600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 15, str. 13, 14 
 
16. ukládá 
předat žádost manželů Kaweckých bytovému úseku SDFMO dle důvodové zprávy bod 16, 
str. 14 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
17. ukládá 
obeslat žadatele manžele Šmolcovi s upřesněním výši splátek dle důvodové zprávy bod 17, 
str. 14 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
18. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje dvorního traktu domu tř. Svobody 21 panu Janu Kolibovy dle důvodové zprávy bod 
19, str. 15, 16 
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19. ukládá 
zadat statické posouzení a poté předložit znovu k projednání dle důvodové zprávy bod 20, 
str. 16 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
20. schvaluje 
změnu účelu užívání nebytového prostoru za předpokladu, že žadatelé doloží souhlas všech 
budoucích spoluvlastníků domů dle důvodové zprávy bod 21, str. 16, 17 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Pavlíny Kocmanové dle důvodové zprávy bod 22, str. 17 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 1. 10. 1998 a schválit snížení první poloviny kupní ceny o 20 % 
za nebytový prostor v domě B. Němcové 5, 7 firmě MENPOS dle důvodové zprávy bod 23, 
str. 17 
 
23. schvaluje 
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 24, str. 18 
 
24. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 25, str. 18 
 
25. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 26, str. 19 
 
26. schvaluje 
odklad úhrady první poloviny kupní ceny z důvodu vyřizování a čerpání úvěru ze stavebního 
spoření a podnikových půjček o 2 měsíce dle důvodové zprávy bod 27, str. 19 
 
27. schvaluje 
možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod 28, str. 19 
 
28. vyhovuje 
žádostem vlastníků bytů a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav domů dle důvodové 
zprávy bod 29, str. 20 
 
29. vyhovuje žádosti 
paní Růženy Marešové a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu Šantova 2 dle 
důvodové zprávy bod 30, str. 20 
 
30. schvaluje 
úhradu společných nákladů a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav jednotlivých 
domů dle důvodové zprávy bod 31, str. 20, 21 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny do výše 50 % v opravách domu Ztracená 
28 dle důvodové zprávy bod 32, str. 21 



 18

 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny v opravách domu U lávky 2 a  
U lávky 8 dle důvodové zprávy bod 33, str. 21 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny v opravách domu Ztracená 18 dle 
důvodové zprávy bod 34, str. 22 
 
34. schvaluje 
kupní ceny za jednotlivé podíly domu Dolní nám. 22 dle dodatku důvodové zprávy bod 1,  
str. 1  
 
35. schvaluje 
prodej domů Komenského 5, Dukelská 3, tř. Spojenců 10, Tovární 19, 21, 23, Tovární 35, 
Tovární 37, 39 dle tabulek a dodatku důvodové zprávy bod 2, str. 1, 2 
 
36. schvaluje 
úplatný pronájem části pozemku parc. č. 277/2 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Nová Ulice 
MUDr. Ivanu Foltýnovi dle dodatku důvodové zprávy bod 3, str. 2 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Nekryté požadavky - Volný výb ěh opic v ZOO Olomouc -  

Sv.Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
12 DHK Zora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou záměru DHK Zora dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle bodu 2 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje 
vykrytí částky z rozpočtové rezervy 
 
5. ukládá 
dopracovat žádost o půjčku 
T: 25.9.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Arcidiecézní charita Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložené důvodové zprávy  
 
2. schvaluje 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle upraveného bodu 1 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Řepčínská 39, Olomouc - informativní zpráva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
postupovat dle bodu 1 a 3 důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
15 Projekt FCM - odpadové hospodá řství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Základní teze koncepce nakládání s odpady 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
16 Třídění separovaných surovin v rámci m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
17 Malá parkovišt ě - r. 2001 + dopln ěk 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
v případě uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle důvodové zprávy zabezpečit 
realizaci akce dle uvedeného postupu  
T: 25.9.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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18 Katolický d ům Sv. Kope ček - projednání varianty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
dále jednat s vlastníky pozemků ve smyslu článku 3. Závěr důvodové zprávy 
T: 9.10.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Čerpací stanice PHM Chválkovická ul.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
dočasné umístění výdejny pohonných hmot v areálu mlýnů na ulici Chválkovické za 
předpokladu splnění podmínek stanovených odborem koncepce a rozvoje dle závěrů  
důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Správa domovního fondu, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se Stanovami a Zakladatelskou listinou 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Stanovy a Zakladatelskou listinou 
 
4. ukládá 
předložit návrh smluvního vztahu mezi statutárním městem Olomouc a akciovou společností 
T: 25.9.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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21 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ podle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ podle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
22 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
Anny Koňaříkové a Josefa Pospíšila o prodloužení čerpání úvěrů 
 
3. vyhovuje žádosti 
majitelů byt. jednotek Polívkova 9 A, 9 B o změnu účelu úvěru 
 
4. vyhovuje 
žádosti Romana Talafouse s odkladem splátek na dobu tří měsíců 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Tunel pod Červenohorským sedlem  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce ukončit činnost pracovní skupiny pro záměr založení akciové 
společnosti pro výstavbu Tunelu pod Červenohorským sedlem 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
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24 Program 18. zasedání  ZMO, konaného dne 27.9.2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upravený návrh programu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do 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 následujícímu žadateli: 
České dráhy, divize dopravní cesty - žádost 183 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Přísedící krajského soudu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 436/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
do funkce přísedících  Krajského soudu v Ostravě (pobočka Olomouc) : 
- Bc. Františka Knapa, nar. 26.5.1958,  bytem Olomouc, Skupova 17  
- Vladimíra Valentu, nar. 14.1.1950, bytem Olomouc, Thomayerova 24  
- Bc. Evu Kovárnovou, nar. 2.6.1963,  bytem Olomouc, Trnkova 16  
- Lenku Obšilovou, nar. 4.8.1962,  bytem Olomouc, Erengurgova 34  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Den bez aut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podporu konání akce „Den bez aut“ v Olomouci dne 21.září 2001 
 
 



 24

3. ukládá 
tiskovému mluvčímu RMO informovat o podpoře konání akce „Den bez aut“ formou 
tiskového oznámení - T: 12.9.2001 
T: ihned 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
4. ukládá 
podpořit konání akce „ Den bez aut“ zajištěním bezplatné MHD a umístěním plakátu o 
konání „Dne bez aut“ v prostředcích MHD - T: 21.9.2001 
T: 25.9.2001 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
5. vyzývá 
občany města Olomouce, aby se zapojili do akce „ Den bez aut“ 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
28 Strategie rozvoje cyklistické dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vizemi Strategického  rozvoje cyklistické dopravy 
 
3. ukládá 
seznámit ZMO s principy Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Olomouce a předložit 
jednotlivým poslaneckým klubům k připomínkám a poté  na zasedání  Zastupitelstva města 
Olomouce do 31.12.2001 
T: prosinec 2001 
O: Andrš Pavel, MUDr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
29 Výběhové zóny pro psy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozšířením výběhové zóny pro psy dle závěrů důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na další výběhové zóny pro psy dle závěrů důvodové zprávy na nejbližší 
zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
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4. doporu čuje zastupitelstvu 
ke schválení další výběhové zóny pro psy dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Akcie ČS,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou informaci o prodeji akcií České spořitelny,a.s. 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 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: 25.9.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
32 Převod správy objektu Svolinského 15, Lošov na SDF MO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje 
převod správy objektu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele SDF MO a realizovat přijaté usnesení v souladu s 
důvodovou zprávou 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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33 Příspěvky v oblasti sportu a t ělesné kultury -  rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
34 Změna v dopravní komisi RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
z funkce tajemníka dopravní komise Ing. Lubomíra Látala 
 
3. jmenuje 
Ing. Martu Mutňanskou tajemnicí dopravní komise 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Změna likvidátora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 7. 8. 2001, bod 24, odst. 2 a 3 
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3. jmenuje 
ve smyslu § 71 odst. 3 obchodního zákoníku, po úmrtí likvidátorky Marcely Fischerové, do 
funkce likvidátora státního podniku OOPP Kovo-dřevo Olomouc „v likvidaci“ pana  
Ing. Zdeňka Beila, bytem Dolany 107, 783 16, s účinností od 12. 9. 2001 
 
4. jmenuje 
ve smyslu § 71 odst. 3 obchodního zákoníku, po úmrtí likvidátorky Marcely Fischerové, do 
funkce likvidátora státního podniku HANÁCKÉ PEKÁRNY A CUKRÁRNY, státní podnik v 
likvidaci pana Ing. Zdeňka Beila, bytem Dolany 107, 783 16,  s účinností od 12. 9. 2001 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Bytová výstavba - zástavní práva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením zástavního práva z pojistného plnění a dále zástavního práva k pohledávkám z 
nájemného a záloh na budoucí kupní cenu pro bytové domy dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením zástavního práva za hypoteční úvěr Bytovému družstvu Olomouc, Jižní na 
bytovém domě B 1.5 na p.č. 812/24 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s rozšířením zástavního práva za hypoteční úvěr Bytovému družstvu Olomouc, Jižní na části 
pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Povel pod bytovým domem 56 nájemních bytů v ul. Peškova dle 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh usnesení na zřízení a rozšíření zástavních práv dle bodu 2,3 a 4 na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva města 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. doporu čuje 
Zastupitelstvu města schválit návrh na zřízení a rozšíření zástavních práv dle bodu 2, 3 a 4 
tohoto usnesení 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 



 28

37 Bytová výstavba - Záru ční smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem uzavření Záručních smluv dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na uzavření Záručních smluv na nejbližším zasedání Zastupitelstva města 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření Záručních smluv dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Moravská filharmonie Olomouc - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dofinancování rekonstrukce budovy MFO dle varianty a)  důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
39 5. Mezinárodní pracovní setkání asociace A.V.E.C.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
40 Arionova kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizovaný postup dle důvodové zprávy 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
 
41 Moravské divadlo Olomouc - bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Moravským divadlem Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
  
 
42 Veřejné osv ětlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat postup prací dle upravené důvodové zprávy 
T: 18.12.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
43 Vyjád ření účasti partnerskému m ěsto Owensboro  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vyslovuje 
v souvislosti s tragickými událostmi, které se dnešního dne odehrály na území Spojených 
států amerických svou účast a podporu občanům partnerského města Owensboro, Kentucky 
a jejich prostřednictvím všemu americkému lidu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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44 Různé - realizace p řístřešků MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit do RMO informaci o realizaci přístřešků MHD 
T: 25.9.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


