
 
USNESENÍ 

 

z 69. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 25.9.2001  
 
 

 
1 Finanční nároky na obnovu vozového parku a údržbu majetku  

DPMO, a.s. pro období 2002-5  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zapracovat upravené  finanční nároky na obnovu vozového parku DPMO, a.s. do rozpočtu a  
plánu investic MO na rok 2002 dle upravené důvodové zprávy 
T: 9.10.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
2 Kanaliza ční sběrač A II 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
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 25.9.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu NP -MŠ -kpt. Nálepky 10 - 59 m2 předem určenému 
zájemci panu Michalu Rellovi dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2. zveřejnění  úplatný pronájem NP - Michalská č. 4 - 270 m2 předem určenému zájemci 
společnosti DEBUST I.T. s.r.o. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
  
3. zveřejnění úplatný pronájem NP - Michalská č. 4 - 14, 99 m2- předem určenému zájemci 
společnosti Findutch s.r.o. dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
4. úplatný pronájem části  pozemku parc. č.12/26 ost. pl.  o výměře  40 m2 v k. ú. Lazce 
panu Františku Pfaffovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
  
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 120/1 ost. pl. o výměře 106 m2  v k.ú. Bělidla TJ 
Sokol Olomouc - Bělidla dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
6. úplatný pronájem pozemku parc. č. 970/3 ost. pl. o výměře 14 673 m2 v k.ú. Grygov 
společnosti GOLF CLUB GRYGOV s. r. o.   dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1204/3 zast. pl. o výměře 18 m2  v k. ú. Nová Ulice 
panu Jaromíru Hýblovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6) 
 
8. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 289/2, parc. č. 289/3, parc. č. 289/4, parc. č. 466, 
vše ost. pl.  v k. ú. Olomouc - město firmě Senia Communication s. r. o. za podmínky 
ponechání volného pole mezi tabulemi dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
9. splátkový kalendář úhrady kupní ceny pozemku parc. č. 1003 orná půda o výměře 123 m2 
v k.ú. Grygov paní Jiřině Dvorské dle důvodové zprávy bod II. A) 10) 
 
10. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 71/1 ost. pl.  o výměře 50 m2 v k. ú. Holice 
paní PhDr.Olze Krejčířové bez možnosti oplocení dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
11. snížení nájemného v NP Riegrova č. 5 za období 1. 1. 2001 - 31. 3. 2001 na výši  
250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)    
 
12. úplatný pronájem NP - náměstí Národních Hrdinů - dříve kancelář - 22 m2 panu 
Jaroslavu  Fialovi, Jaroslavu Fialovi, Petru Fialovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Horní náměstí - radnice - nyní prostory č. I. a II  
předem určenému zájemci Galerii Caesar dle důvodové zprávy bod II. B) 11) 
 
14. změnu termínu zprovoznění restaurace z 31. 10. 2001 na 31. 12. 2001 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 12)  
 
15. předloženou aktualizovanou tabulku nájemného v NP ve správě SDF MO dle upravené 
důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice 
České poště s. p. dle důvodové zprávy bod III. 10)  
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17. úplatný pronájem pozemků parc. č. 436/3 zast. pl. o výměře 140 m2  a parc. č.  436/2 
ost. pl. o výměře  315 m2, vše v k. ú. Holice panu Martinu Dlabajovi dle důvodové zprávy 
bod III. 16)  
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 722/3 orná půda o výměře 3 331 m2 v k. ú. Nemilany 
manželům Otakaru a Marii Strnadovým za účelem pěstování zemědělských plodin - zeleniny 
dle důvodové zprávy bod III. 24)   
 
19. úplatný pronájem pozemku parc. č. 291/1 orná půda o výměře 482 m2 v k. ú. Nemilany 
manželům Robertovi a Ivaně Tomigovým dle důvodové zprávy bod III. 25)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře   687 m2 v k.ú. 
Nedvězí panu Jiřímu Žákovi dle důvodové zprávy bod III. 38)  
 
21. nabytí id 375/1000 infrastrukturního majetku od společnosti MERA - CZECH, a.s. a to na 
základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností  MERA - 
CZECH, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 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 dle důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
23. úplatný pronájem části pozemku par. č. 293 pastvina o výměře  583 m2 v k.ú. Droždín 
panu Pražákovi dle důvodové zprávy bod III.11 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. firmy RO a DO v. o. s o úplatný pronájem pozemků parc. č. 598/1ost. pl. o výměře  
3 206  m2, části  parc. č. 616/2 ost. pl. o výměře 7 795 m2 a parc. č. 616/3 ost. pl. o výměře 
3 677 m2, vše  v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
2. společnosti ČESKÝ OKRUH 98 s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
868/1ost. pl.  o výměře 9 m2  v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 1025/23 ost. pl.  
o výměře 17 m2  v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
3. občanského sdružení Centrum služeb pro zdravotně postižené o odpuštění nájemného  
za II. pololetí r. 2001 v NP -  8. května 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
4. JUDr. Kolmašové, JUDr. Audyové o snížení nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
5. společnosti P - centrum o doplnění nájemní smlouvy o právo pronajímat  prostory předem 
neurčeným třetím osobám dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
6. pana Zdeňka Suchého o revokaci usnesení RMO ze dne 26. 6. 2001 č. spis. seznamu 4 
bod II. A) 2 ve věci nevyhovění žádosti pana Zdeňka Suchého o  úplatný pronájem části 
pozemku parc. č. 546/2 ost. pl. o výměře 30m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy  
bod IV. 3)  
 
7. pana Milana Pirkla o revokaci usnesení RMO ze dne 26. 6. 2001 č. spis. seznamu 4 bod 
II. A) 3 ve věci nevyhovění žádosti pana Milana Pirkla o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 546/2 ost.pl. o výměře 26m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
8. o udělení souhlasu s  podnájmem pro Sdružení na podporu  vzniku a existence 
olomoucké nadace filantropů a mecenášů - 1. kancelář  - 39 m2 dle důvodové zprávy  
bod IV. 8)  
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3. trvá 
1. na úhradě části dlužného nájemného v NP Riegrova č. 5 za období 1. 1. 2001 - 31. 3. 
2001 ve výši 3. 888,- Kč při nájemném 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
4. souhlasí 
1. s realizací stavebních úprav spočívajících v modernizaci klimatizace ve výši 214 672,- Kč 
v NP - tř. Svobody 32 - Poliklinika Olomouc spol. s r. o. vlastním nákladem podnájemce 
společnosti ČESKÝ TELECOM a.s. bez možnosti odpočtu z nájemného dle důvodové  
zprávy bod II. B) 7) 
 
2. se snížením  nájemného o 10% u nájemců  Ing. Jiří Švarc, Ing. Josef Dočkal,  AARON 
TRADE spol. s r. o. po dobu trvání opravy fasády  dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
3. s  podnájmem na část NP - Barvířská č. 1 - 60 m2 - pro Ing. Romana Losku dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9) 
 
4. s  podnájem v NP - Opletalova č. 1 - pro společnost MIDA servis s. r. o. , sídlo  
Olomoucká 34, Horka n. Moravou dle důvodové zprávy bod II. B) 12) 
 
5. s  ponecháním stávajícího nájemného ve školských zařízeních ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
5. nesouhlasí 
1. s realizací opravy kanalizace a  elektroinstalace v NP Horní nám. č. 1  dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2) 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod 3 ve věci podmínky při 
úplatném pronájmu 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 IV. 2)  
 
2. usnesení RMO ze dne 11. 9. 2001 čís. spis. seznamu 3 bod II. B) 5 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Tomáše Kubíčka o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - klub -   153,12 m2 
a ve věci schválení úplatného pronájmu NP - Dolní nám. č. 38 - klub -   153,12 m2 
Občanskému sdružení SPOLU a schvaluje obálkovou metodu na výši nájemného mezi 
panem Tomášem Kubíčkem a Občanským sdružením SPOLU při minimálním nájemném 
300,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 120/1 ost. pl. o 
výměře 106 m2 v k.ú. Bělidla s TJ Sokol Olomouc - Bělidla při kupní ceně ve výši 570,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 4)    
 
2. prominutí pohledávky za období od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001 ve výši 25. 251,- Kč za 
pronájem NP Riegrova č. 5 společnosti Billard Club dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
3. odprodej částí pozemku parc. č. 125/2 ost. pl.  o celkové výměře  10 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Janovi a Sylvě Grézlovým za kupní cenu ve výši 8 941,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 1)  
 
 
 
 



 5 

4. výkup pozemku parc. č. 596/12 ost. pl. o výměře 519 m2  v k.ú. Bystrovany z vlastnictví 
manželů Jaroslava a Zdenky Sklenářových a pana Jaroslava Sklenáře do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 11 664,- Kč dle důvodové zprávy  
bod III. 4)    
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 180 m2 manželům Janu a 
Ludmile Vochtovým za kupní cenu ve výši 147. 665,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Vladislavu Milarovi za kupní cenu ve výši 51. 665,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)    
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o 
výměře 17 m2 v k.ú. Povel s paní Miladou Schafferovou při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod III. 6)   
 
8. odprodej  pozemku  parc. č. 1206/11 zast. pl. o výměře  19 m2 v  k. ú.  Nová Ulice panu 
Doc. Ing. Františku Vlčkovi CSc.  za kupní cenu ve výši  10 091,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 7)   
 
9. výkup pozemku parc. č. 1106/52 orná půda o výměře 41 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví 
společnosti Real-Finanz, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 24 600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
10. odprodej pozemku parc. č. 1347/7 ost. pl. o výměře 808 m2 v k.ú. Slavonín společnosti 
MOTO MORAVA s. r. o. za kupní cenu ve výši 484 800,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)    
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o 
výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice České poště s. p. při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 10)  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Jaromírovi a Květoslavě Frýbortovým za kupní cenu ve výši 2. 250,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 12)  
 
13. odprodej pozemku parc. č. 1204/9 st. pl. o výměře  16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům 
MUDr. Jiřímu a Marii Vyhnálkovým za kupní cenu ve výši 9. 250,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 14)   
 
14. odprodej části pozemku  parc. č. 52 o výměře 107 m2 v k. ú. Hodolany paní Janě 
Luňáčkové (bez chodníku) za kupní cenu ve výši  65. 556,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
15)    
 
15. odprodej pozemků parc. č. 436/3 zast. pl. o výměře 140 m2  a parc. č.  436/2 ost. pl. o 
výměře  315 m2, vše v k. ú. Holice panu Martinu Dlabajovi za kupní cenu ve výši 183. 250,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 16)   
 
16. odprodej pozemku parc. č. 1000/3 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Řepčín paní MUDr. 
Ivě Danielové za kupní cenu ve výši 60. 250,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)   
 
17. odprodej pozemku parc. č. 1201/1 st. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
Stanislavu Šestákovi za kupní cenu ve výši 9. 250,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
18. odprodej části pozemku   parc. č. 676 zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hodolany  
manželům Jiřímu a Ivaně Vašíčkovým za kupní cenu ve výši 13. 670,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 20)  
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19. odprodej části pozemku parc. č. 470/3 ost. pl.  o výměře 111 m2 v k. ú. Neředín panu 
Miloši Brücknerovi za kupní cenu ve výši 68. 509,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 21)   
 
20. odprodej pozemku parc. č. 712/6 zahrada o výměře 22 m2 a pozemku parc. č. 712/12 
zahrada o výměře 137 m2, vše v k. ú. Nová Ulice Fakultní nemocnici Olomouc za kupní  
cenu ve výši 65. 820,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22)   
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 562/7 ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. Hodolany 
Vodohospodářské společnosti a. s. za kupní cenu ve výši 20 400,- Kč dle důvodové  
zprávy bod III. 23)   
 
22. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 459/7 ost. pl. o výměře 309 m2, 
parc.č. 459/10 ost. pl. o výměře 319 m2, parc.č. 459/8 ost. pl. o výměře 657, parc.č. 459/9 
ost. pl. o výměře 824 m2, parc.č. 459/13 ost. pl. o výměře 288 m2, parc.č. 459/12 ost.  pl. o 
výměře 350 m2, parc.č. 460/7 ost.  pl. o výměře 12 199 m2, parc.č. 459/2 ost. pl. o výměře 
678 m2, parc.č. 459/6 ost. pl. o výměře 265 m2, parc.č. 459/1 ost. pl.  o výměře 802 m2, 
parc.č. 350/19 ost. pl. o výměře 9 688 m2, parc.č. 350/17 ost. pl. o výměře 1 500 m2, parc.č. 
350/26 ost. pl. o výměře 2 009 m2, parc.č. 350/24 ost. pl. o výměře 4 234 m2, parc.č. 350/20 
ost. pl. o výměře 2 094 m2, parc.č. 459/5 ost. pl. o výměře 847 m2, parc.č. 350/6 ost.  pl. o 
výměře 3 685 m2, parc.č. 350/9 ost. pl.  o výměře 2 966 m2, parc.č. 350/10 ost. pl. o výměře 
8 935 m2, parc.č. 350/11 ost.  pl. o výměře 4 680 m2, parc.č. 350/15 ost. pl. o výměře 1 860 
m2, parc.č. 350/16 ost. pl. o výměře 956 m2, parc.č. 350/37 ost. pl.  o výměře 398 m2, 
parc.č. 350/23 ost. pl. o výměře 1 252 m2, parc. č. 373/7 ost. pl. o výměře 118 m2 a parc.č. 
350/27 ost.  pl. o výměře 593 m2, vše v k.ú. Povel obsahující právo uložení telekomunikační 
sítě ve prospěch Českého telecomu, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 26)  
 
23.úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 542 o výměře 236 m2, parc. č. 
543 o výměře 228 m2, parc. č. 544 o výměře 230 m2, parc. č.  507 o výměře 252 m2, parc. 
č. 508 o výměře 241 m2, parc. č. 509 o výměře221 m2, vše st. pl. v k.ú. Povel obsahující 
právo uložení telekomunikační sítě ve prospěch Českého telecomu, a.s. za podmínky 
souhlasu ostatních spoluvlastníků  a za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 26)    
 
24. úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 797/11 orná půda o výměře   
12 067 m2 v k. ú.  Nemilany  obsahující právo uložení plynovodu ve prospěch 
Severomoravské plynárenské a.s. dle důvodové zprávy bod III. 29)  
 
25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu, umístění a 
provozování  stavebního objektu „D 317 Podchod pro kanalizaci a vodovod v km 143.660“ na 
pozemcích parc. č. 1227/15 ost. pl. o výměře  462 131 m2 ve vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, parc. č. 1000/30 orná půda o výměře 10 631 m2 ve vlastnictví manželů Václava a 
Anny Ekrtových a parc. č. 1000/37 orná půda  ve spoluvlastnictví Ing. Jaroslava Zeibergera, 
pana Josefa Kuby, Ing. Bohuslava Štencla, vše v k.ú. Slavonín ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 36) 
   
26. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu, umístění a 
provozování  stavebního objektu „D 507 Reservní chráničky pod komunikacemi ve správě 
TS Olomouc“ na pozemku parc. č. 1247/56 orná půda o výměře 653 m2 v k.ú. Nemilany ve 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR  ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 36)  
 
27. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 89/1 orná půda o 
výměře 687 m2 v k.ú. Nedvězí s panem Jiřím Žákem při kupní ceně ve výši 250,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 38)  
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28. odprodej objektu č. p. 25 s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o výměře  3541 m2 a ost. 
stav.  objekt s pozemkem parc.č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v k.ú. Holice panu 
Jiřímu Hlobilovi dle důvodové zprávy bod III. 39) 
 
29. odprodej části pozemku parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře 59 m2 v k.ú. Droždín manželům 
Pavlu a Lence Jurášovým za kupní cenu ve výši 28 050,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 40)   
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemcích  
parc. č. 913/65 ost. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. 913/67 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v k. 
ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti TK Czech Development VI. s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
31. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění mimoúrovňové 
křižovatky Slavonín na pozemcích parc. č. 1051/2 ost. pl. o výměře 3306, parc. č. 1115 ost,. 
komunikace o výměře 7255 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1081/24 orná půda o výměře 
217 m2, parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 7031 m2, parc. č. 1119/3 ost. komunikace o výměře 
231 m2, parc. č. 1106/24 ost. pl o výměře 83 m2, parc. č. 1347silnice o výměře 4245 m2, 
parc. č. 1348 silnice o výměře 2220 m2, parc. č. 1349/4 silnice o výměře 8615 m2 a parc. č. 
1081/18 zahrada o výměře 1356 m2, vše v k. ú. Slavonín ve prospěch společnosti TK Czech 
Development VI. s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
32. výběr budoucího kupujícího pozemku parc. č. 686 st. pl. o výměře 102 m2  v k.ú. 
Hodolany  mezi panem ing. Pavlem Pišťákem a panem Milanem Roubalem formou obálkové 
metody na  výši kupní ceny při minimální kupní ceně 58 140,- Kč dle důvodové zprávy bod 
IV. 10 
 
33. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej ideálního spoluvlastnického 
podílu k pozemním garážím nacházejícím se pod pozemky parc. č 428/1 ost. pl., parc. č. 
624/18 ost. pl., parc. č. 832/4 ost. pl., parc. č. 920 pastvina, parc. 921 pastvina,  parc. č. 
1026 ost. pl., parc. č. 858/7 ost. pl. a parc. č. 938/1ost.pl., vše v k. ú. Hodolany obec 
Olomouc, odpovídajícího šedesátiosmi místům parkovacích stání - Olomouckému kraji dle 
důvodové zprávy bod III. 41 
 
34. bezúplatné zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 190/1 ost. pl. a parc. 
č. 1273/1 ost. pl. , vše v k. ú. Droždín obsahující právo zbudování elektrické a vodovodní 
přípojky k obytnému domu č. p. 262 ve prospěch vlastníků této nemovitosti dle důvodové 
zprávy bod III. 42 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti firmy RO a DO v. o. s o odprodej pozemků parc. č. 598/1ost. pl. o výměře  
3 206  m2, části  parc. č. 616/2 ost. pl. o výměře 7 795 m2 a parc. č. 616/3 ost. pl. o výměře 
3 677 m2, vše  v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
2. žádosti manželů Jana a Ludmily Vochtových o odprodej části pozemku parc. č. 841/19 
ost. pl. o výměře 71 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 5)    
 
3. žádosti paní Milady Komendové o odprodej části  pozemku parc. č. 98 ost. pl. o výměře  
20 m2 v k. ú. Topolany dle důvodové zprávy bod III. 8)   
 
4. žádosti manželů Otakara a Marie Strnadovým o odprodej pozemku parc. č. 722/3 orná 
půda o výměře 3 331 m2 v k. ú. Nemilany manželům Otakaru a Marii Strnadovým dle 
důvodové zprávy bod III. 24)  
 
5. žádosti manželů Roberta a Ivany Tomigových o odprodej pozemku parc. č. 291/1 orná 
půda o výměře 482 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 25)   
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6. žádosti pana Mojmíra Doseděla o odprodej pozemku parc. č. 380/75 ost. pl. o výměře  
2 485 m2  a parc. č. 326 st. pl. o výměře 267 m2, vše v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy 
bod III. 28)   
 
7. žádosti společnosti České dráhy, s. o. o odprodej pozemku parc. č. 938/18 ost. pl.  
o výměře 25 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 30)    
 
8. žádosti pana Lukáše Čečatky o odprodej části pozemku parc. č. 846/1 ost. pl. o výměře  
15 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 31)   
 
9. žádosti Ing. Pavla Šedivého a pana Miroslava Janíčka o odprodej části  pozemku parc. č. 
533/11 orná půda o výměře 2 380 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 32)  
 
10. žádosti manželů Bc. Miroslava a PaedDr. Lenky Vatrtových o odprodej části pozemku  
parc. č. 533/11 orná půda o výměře 630 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 33)  
 
11. žádosti pana Jana Galvaniho o odprodej  pozemku parc. č. 1109/5 orná půda o výměře 
41 444 m2 v k. ú. Grygov dle důvodové zprávy bod III. 34)   
 
12. žádosti vlastníků garáží na pozemcích parc. č. 488 - 509 st. pl. v k.ú. Řepčín o odprodej  
pozemku parc. č. 394/10 ost. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod III. 
35)  
 
13. žádosti pana Romana Rosmaníka o odprodej pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 
1 497 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod III. 38)   
 
14. žádosti paní Kamily Harcsové, pana Ivo Juráše  a pana Petra Grygárka o odprodej 
objektu č. p. 25  s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o výměře  3541 m2 a ost. stav.  objekt s 
pozemkem  parc.č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v k.ú. Holice dle důvodové zprávy 
bod III. 39)  
 
15. žádosti pana Ing. Jiřího  Pospíšila o odprodej pozemku parc. č. 1237/6 ost. pl. o výměře 
22 m2 a parc. č. 922/9 orná půda o výměře 411 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy 
bod IV. 11)   
 
16. žádosti pana Doc. ing. Miroslava Strnada, CSc. o odprodej pozemku  parc. č. 247/2 
zahrada o výměře 616 m2 v k. ú. Neředín  za kupní cenu ve výši 62 361,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)  
 
17. žádosti pana Pražáka  o odprodej části pozemku parc. č. 293 pastvina o výměře 583 m2 
v k.ú. Droždín  dle důvodové zprávy bod III. 11) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2001 čís. spis. seznamu 5 bod 11 ve věci zřízení úplatného 
věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na části pozemku parc. č. 913/67, 
ost. komunikace o výměře 220 m2, obsahujícího právo umístění propoj. komunikace na 
pozemku parc. č. 1112/6, ost. komunikace o výměře 18 m2, obsahujícího právo umístění 
propoj. komunikace na pozemku parc. č. 1054/9, ost. komunikace o výměře 60 m2, 
obsahujícího právo umístění propoj. komunikace na pozemku parc. č. 907/7, ost. 
komunikace o výměře 195 m2, obsahujícího právo úpravy místní komunikace, 
odkanalizování, umístění mimoúrovňové křižovatky a umístění veřejného osvětlení na 
pozemku parc. č. 1115, silnice, o výměře 7255 m2, vše v k. ú. Nová ulice a obsahujícího 
právo umístění mimoúrovňové křižovatky na pozemku parc. č. 1347, silnice, o výměře 4245 
m2, obsahujícího právo umístění mimoúrovňové křižovatky na pozemku parc. č. 1348, silnice 
o výměře 2220 m2, obsahujícího právo umístění mimoúrovňové křižovatky na pozemku parc. 
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č. 1349/4, silnice, o výměře 8615 m2, obsahujího právo umístění mokřad na pozemku parc. 
č. 1081/18, zahrada o výměře 1356 m2, vše v k. ú. Slavonín ve prospěch společnosti TK 
Development Czech, s. r. o.  dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
                                                
2. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 11 ve věci úplatného zřízení 
věcného břemene obsahující právo uložení kanalizačního sběrače na částech pozemků p. č. 
1123/1, ost. pl. o výměře 1390 m2, parc. č. 1119/3, ost. pl.  o výměře 231 m2, parc. č. 1347, 
ost. pl. o výměře 252 m2, parc. č. 1348, ost. pl.  o výměře 36 m2, vše v k. ú. Slavonín a parc. 
č. 1115, ost pl.  o výměře 1542 m2 v k. ú. Nová ulice ve prospěch TK Development Czech,  
s. r. o.   dle důvodové zprávy bod IV. 6)      
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000, čís. spis.  seznamu 4a, bod  61 ve věci  schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 686 zast. pl. o výměře  102 m2 v k.ú. Hodolany panu Ing. Pavlu 
Pišťákovi  a nevyhovění žádosti pana Milana Roubala o odprodej pozemku  parc. č. 686 st. 
pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
10. ukládá 
vypovědět v termínu do 1.10.2001 nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 132/2 zahrada o 
výměře 724 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II.A 2 
T: 9.10.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 1106 orná půda o výměře 93 858 m2 v k.ú. 
Nemilany s panem Michalem Pospíšilem dle důvodové zprávy bod II. A 12 
T: 9.10.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. ukládá 
vzít zpět výpověď z nájmu pana Jiřího Kolaříka z pozemků parc. č. (178/1) role, parc. č. 
178/2 role, parc. č. 178/4 pastvina, parc. č.(506/1) role, parc. č. (506/4) pastvina, parc. č. 
506/6 role a parc. č. 506/9 cesta o celkové výměře 95,0267 ha, vše v k.ú. Unčovice dle 
důvodové zprávy bod IV. 5 
T: 9.10.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 ZOO Olomouc - úprava st řechy pavilonu hyen a ps ů 

hyenových  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č.1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje žádosti 
manželů Fricovým dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideální 1/2 domu čp. 303 s pozemkem parc.č. 346 st.pl. v k.ú. Lazce manželům 
Dušanu a Ivetě Halouzkovým dle důvodové zprávy bod 2 str.1,2 
 
3. nevyhovuje žádosti 
 pana Jana Vašíčka  dle důvodové zprávy bod 3 str.2 
 
4. bere na v ědomí 
rozšíření nájemních smluv dle důvodové zprávy bod 4 str.2,3 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 5  a) a b) str. 3 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  Petra a Bohumily Martynových dle důvodové zprávy bod 6 str. 3,4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Olgy  Ščukové dle důvodové zprávy bod 6 str.3,4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Rooseveltova 30 manželům Ireně a Jiřímu Brančovým dle důvodové zprávy 
bod 6 str.3,4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  Společenství Rómů Šternberk dle důvodové zprávy bod 6 str.3,4 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 16.3.2000 a schvaluje nové kupní ceny dle  tabulky a důvodové 
zprávy  bod 8  str.6 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Jungmannova 18,20,22 a trvá na původních cenách dle důvodové 
zprávy bod 9 str.6 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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7 Prodej dom ů - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. 1051 st.pl. o výměře 161 m2 v k.ú. Hodolany spoluvlastníkům domu 
Jungmanova 9 a to Drexlerové Aleně, Libuši a Michalovi Štofovým, Josefu Novákovi, 
Ludmile Černé, Janě Daňkové, Haně Veselé, Zdeňku Slukovi a Radomíru Škůrkovi dle 
důvodové zprávy bod  1 str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideální 1/2 pozemku parc.č. 737 st.pl. v k.ú. Nová ulice o výměře 233 m2 
spoluvlastníkům domu Rúženy Svobodové 10 Jiřímu Navrátilovi a Haně Pilařové za kupní 
cenu  47 072,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu po bytových jednotkách za kupní ceny uvedené v tabulce, která je součástí této 
důvodové zprávy bod 3 str.2 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 14.12.2000 ve věci prodeje pozemku parc.č.  367 zast.pl.a 
parc.č. 645 zahrada v k.ú. Nové Sady spoluvlastníkům domu Rooseveltova 13 a doporučuje 
zastupitelstvu schválit prodej ideální části pozemku parc.č. 367 zast.pl. o výměře 177 m2 a 
pozemku parc.č. 645 zahrada o výměře 116 m2 v k.ú. Nové Sady paní Věře Tomáškové dle 
důvodové zprávy bod 4, str. 2 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 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 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2001 - kamerový systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
řešení kamer na Horním náměstí dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
10 Poezie bez hranic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
poskytnutí historických prostor radnice pro účely zahajovací recepce 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 9.10.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
11 Rozpočtová zm ěna - Instalace informa čních tabulí s 

povod ňovou tematikou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
instalaci informačních tabulí na určených místech 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
12 Poplatek za odpady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
projednat materiál dle důvodové zprávy se zástupci jednotlivých poslaneckých klubů ZMO a 
o výsledku informovat RMO 
T: 9.10.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
13 Příspěvky do 5.000,-- K č + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
14 Příspěvek na částečnou úhradu neinvesti čních náklad ů 

mateřských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky mateřských škol a referát školství OkÚ 
T: 9.10.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
 
 



 14

15 Projekt rozvoje cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO vyhodnocení plnění „Projektu rozvoje cestovního ruchu“ k datu 31.12.2001 
T: únor 2002 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
16 Prezentace m ěsta Olomouce v roce 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prezentací města Olomouce v roce 2002 dle upravené přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
pravidelně (3 týdny) před realizací akcí informovat RMO či poradu primátora o připravené 
prezentaci města 
T: průběžně 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
17 Program INTERREG III B - projekt „Optimalizace fak torů 

udržitelného rozvoje venkova oblasti horní Pomoraví “  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
18 Povod ňové plány nemovitostí - II.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 15

2. schvaluje 
postup zpracování druhé etapy povodňových plánů nemovitostí s pracovním názvem 
Olomouc - Chomoutov, Černovír, Klášterní Hradisko 
 
3. ukládá 
zabezpečit zpracování druhé etapy povodňových plánů nemovitostí a předložit její výsledky 
T: 18.12.2001 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. doporu čuje 
svolat jednání Povodňové komise města Olomouce a informovat členy komise o přípravě, 
průběhu a dílčích výsledcích druhé etapy 
T: 6.11.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 VOS „Mrštíkovo, Tomkova“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pokračování obchodní veřejné soutěže dle bodu 4a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Investi ční záměry - Helsinská ul.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení RMO ze dne  24.4.2001 bod č. 42 
 
3. souhlasí 
se zpracováním PD dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat postup dle DZ 
T: 4.12.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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21 Organiza ční záležitosti - odbor dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru dopravy MmOl  Ing. Lubomíra HOPPA  dnem 1.10. 2001 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MmOl předložit na další schůzi rady návrh na platové zařazení vedoucího 
odboru dopravy 
T: 9.10.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. schvaluje 
organizační změnu odboru dopravy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
22 Organiza ční záležitosti - odbor koncepce a rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
organizační změnu na odboru koncepce a rozvoje dle důvodové zprávy ke dni 1. 10. 2001  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
23 Organiza ční záležitosti - odbor investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
organizační změny odboru investic dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
24 DHK Zora - žádost o p ůjčku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši Kč 500.000,-- pro DHK Zora Olomouc za podmínek 
dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce žádost o bezúročnou půjčku 
DHK Zora Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
bezúročnou půjčku pro DHK Zora Olomouc 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Transformace Správy domovního fondu m ěsta Olomouce, 

příspěvková organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předložením dodatku k transformaci SDFMO,příspěvkové organizace na zasedání ZMO 
dne 27.9.2001 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 Realizace p řístřešků MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit projektové práce dle bodu B upravené důvodové zprávy 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. schvaluje 
zahájit převod části pozemku dle upravené důvodové zprávy část B až po realizaci akce 
 
4. revokuje 
své usnesení ze dne 24.10.2000, bod 26 
 
5. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s majetkoprávním odborem zajistit přípravu realizace 
přístřešků dle rozhodnutí RMO z 23.1.2001 z rozpočtu města Olomouce 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí majetkoprávního odboru 
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Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
27 Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup řešení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy, bod II. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
29 Vyhrazená stání pro TAXI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh rozmístění stání pro vozidla TAXI dle upravené přílohy č. 1. 
 
3. ukládá 
požádat ve smyslu závěru důvodové zprávy, bodu b),  o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemní komunikaci a o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK 
T: 9.10.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. schvaluje 
pro stání pro vozidla TAXI dle upravené přílohy č. 1 osvobození od poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
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5. schvaluje 
pro vozidla TAXI, užívající stání pro vozidla TAXI dle upravené přílohy č. 1 osvobození od 
poplatku za parkování v zóně placeného parkování 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 VHS Olomouc, a.s. - akcie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr nabytí akcií Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. městem Olomouc od 
ostatních akcionářů společnosti, držících akcie na jméno 
 
3. žádá 
obecní zastupitelstva akcionářů Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s., držících akcie 
na jméno, aby předložený záměr dle bodu 2 usnesení projednala na svých zasedáních s 
přizváním zástupců města Olomouce 
 
4. ukládá 
předložit materiál na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
31 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti manželů Tichých a manželů Melcrových o prodloužení čerpání úvěru 
 
3. vyhovuje 
dvěma žádostem Vladimíra Hynka a žádosti manželů Musilových s odkladem splátek           
na dobu tří měsíců 
 
4. vyhovuje žádosti 
RNDr. Vojtěcha Došlíka s rovnoměrnými splátkami jeho úvěru 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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32 Zpráva ze zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
33 Výjimka z Tarifu IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu    
 
2. neschvaluje 
udělení výjimky z Tarifu IDOS pro Moniku Cákovou 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Fond hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem čerpání z Fondu hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navržené čerpání z Fondu hospodářského rozvoje 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 České dědictví - UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
smlouvu o vytvoření svazku obcí České dědictví UNESCO 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy o vytvoření svazku obcí České dědictví UNESCO na nejbližší ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Rekonstrukce komunikací - drobné akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se spoluprací majetkoprávního odboru a odboru investic MmOl při realizaci akcí pod 
poř.číslem 2 a 13 důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
37 Cyklistické stezky - místní úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Různé - AVEC (informace)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
PaedDr. Pilátovi, náměstkovi primátora, ve spolupráci s předsedy komise pro architekturu a 
územní plánování a komise pro program regenerace MPR Olomouc a památky 
- zpracovat zhodnocení přínosu projektu AVEC pro město Olomouc včetně ekonomických 
dopadů 
T: 18.12.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Kubešová Irena, Mgr., člen rady města 
 
 

 

 

 

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


