
 
USNESENÍ 

 

ze 75. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4.12.2001  
 
 

 
1 Festival m ěst Visegrádské 4  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle důvodové zprávy a o výsledcích informovat RMO 
T: 29.1.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
2 Smlouva o spolupráci s m ěstem Pécs /Ma ďarsko/  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. akceptuje 
nabídku města Pécs na uzavření smlouvy o spolupráci 
 
3. ukládá 
na základě již existujících kontaktů s městem Pécs připravit text smlouvy o spolupráci 
T: 29.1.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat město Pécs o zájmu města Olomouce navázat spolupráci 
T: 18.12.2001 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 4.12.2001 dle důvodové zprávy 
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2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 2, část 4 ze dne 10.10.2000, týkající se dislokace ÚMO 
bod 26, část 5 ze dne 25.9.2001, týkající se realizace přístřešků MHD 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. 5. zveřejnění úplatného pronájmu části zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku 

parc.č. 134/4 ostatní plocha o výměře  
470 m2 v k.ú. Nové Sady předem určenému zájemci paní MUDr. Ireně Travěncové dle 
důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 1712 zastavěná plocha o výměře  
16 m2 v k. ú. Olomouc-město předem určeným zájemcům manželům Mgr. Václavu a Mgr. 
Martině Kašparovým dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 2122 ostatní plocha o výměře  
227 m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Květoslavu Šťastnému dle 
důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č.  48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v 
k.ú. Holice předem určenému zájemci panu Janu Buchtovi dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
pozemku parc.č.  48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Holice předem určenému zájemci 
paní Jarmile Voráčové dle důvodové zprávy bod I. 5)   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č.  48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v 
k.ú. Holice předem určenému zájemci paní Anně Součkové dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č.  48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v 
k.ú. Holice předem určenému zájemci panu Vladimíru Vítkovi dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č.  48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v 
k.ú. Holice předem určenému zájemci panu Pavlu Vítkovi dle důvodové zprávy bod I. 8) 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu objektu č. 14  v k.ú. Neředín (areál letiště Neředín) předem 
určenému zájemci panu Ivo Peňázovi dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - ZŠ tř. Svornosti 37 - 10 tříd předem určenému 
zájemci ZUŠ Iši Krejčího dle důvodové zprávy bod I. 11)     
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu skladu v objektu Sušilovo nám. 1 předem určenému 
zájemci panu Miloši Pohlovi dle důvodové zprávy bod I. 12)  
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12. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 134/4 ostatní plocha o výměře 238 m2 v k.ú. 
Nové Sady panu Vladimíru Hlavičkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 1296/1 ostatní plocha  o výměře 150 m2 v k. ú. 
Slavonín panu Petrovi Hlavatému dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 469 orná půda o výměře 50 m2 v k.ú. Neředín  
paní Haně Kloboučníkové dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 515/1 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. 
Neředín paní Naděždě Švehlíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 2122 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. 
Nová Ulice panu Václavu Tomaňovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 2122 ostatní plocha o výměře 182 m2 v k.ú. 
Nová Ulice paní Danuši Kurzové dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 2122 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k.ú. 
Nová Ulice paní Heleně Rozlívkové dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 450/1 zahrada o výměře 249 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Františku Suchánkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Ivo Vlachovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4, ost. plocha, k.ú.   Neředín o výměře  
13 m2  RNDr. Dzurillovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 32 013 m2, části 
pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 145 m2, části pozemku parc. č. 21/9 zahrada o 
výměře 90 m2, části pozemku parc. č. 21/17 louka o výměře 46 m2 a pozemku parc. č. 23/1 
o výměře 152 m2, vše v k. ú. Lazce SK Sigma Olomouc MŽ, oddíl baseballu s podmínkou 
vybudování areálu do 2 let dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
23. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 429/96 ost. pl. o výměře 39 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Patriku Fojtovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 830 ost. pl. o výměře 702 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Zdeňkovi a Ing. Danuši Kovaříkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
25. úplatný pronájem parkovacího stání u domu s pečovatelskou službou Peškova č. 1  paní 
Zdeňce Gažarové a paní Evě Kacanové dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
26. nájemné od 1. 11. 2001  v NP - Horní nám. č. 20 Českému rozhlasu Olomouc ve výši 
300,- Kč/m2/rok + inflační koeficient dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
27. nájemné od 1. 11. 2001  v NP - Horní nám. č. 21 Českému rozhlasu Olomouc ve výši 
300,- Kč/m2/rok + inflační koeficient dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
28. úplatný pronájem NP - Horní nám.  5 - 55 m2 + 2 m2 Moravskému divadlu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)    
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29. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 224 st. pl. o výměře 565 m2 v k.ú. 
Černovír předem určenému zájemci Silvio a Gabriele Bairovovým s tím, že uhradí nájemné 
za 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 99/1 ost. pl. o výměře 62 m2 v k.ú. Olomouc - 
město   společnosti Radio Haná, spol. s r. o. za podmínky ponechání 3 parkovacích míst k 
veřejným účelům dle důvodové zprávy bod III. 8)    
 
31. zveřejnění přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat  předem 
určeným zájemcům panu Jakubu Hadamovi, Vídeńská 21  - lokalita ul. 28. října - prodej 
dřevěných hraček a dřevěných dekoračních předmětů, panu Jiřímu Pařízkovi, Václava 
Řezáče 2 - lokalita ul. 28. října  - prodej květin a suvenýrů, společnosti NEMO COMPANY s. 
r. o., Samotišky 273 - lokalita Legionářská - prodej grilovaných kuřat dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 295/1 role o výměře 134 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Miroslavu Bačovi dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 295/1 role o výměře 1002 m2 v k. ú. Slavonín 
panu Michalu Holubíkovi dle důvodové zprávy bod IV. 8)     
 
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. parc. č. 51/7 ost. pl.  o celkové výměře 15 m2 v 
k. ú. Nové Sady v k. ú. Povel  Ing. Radoslavu  Chytrému – ARES od 1. 4. 2002 při nájemném 
3000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok  dle důvodové zprávy bod IV. 9)     
 
35. uzavření smlouvy o výpůjčce vodních ploch a smlouvy o výpůjčce vodní nádrže Radíkov 
mezi statutárním městem Olomouc a Českým rybářským svazem - místní organizací 
Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod IV. 11)    
 
36. nabytí plynárenského zařízení do majetku statutárního města Olomouce od 
Severomoravské plynárenské a.s. a to na základě protokolu o předání odběrního plynového 
zařízení, který nahrazuje smlouvu darovací dle důvodové zprávy bod IV. 12)   
 
37. zvýšení nájemného za užívání pozemků pod stavbou garáže ve vlastnictví nájemce na 
částku 15,-/m2/rok  pro  Ing. E. Nejedlou - parc. č.  806  k. ú.  Holice, MUDr. M. Kunzfelda - 
parc. č.  677  k. ú.  Chválkovice,  Ing. J. Mrkvu - parc. č.  676  k. ú. Chválkovice,  V. Panáčka 
- parc. č.  91/3  k. ú.  Chválkovice,   Ing. O. Buryanského - parc. č. 487/1, 487/3, 487/7 k. ú. 
Neředín,   Ing. A. Pohlídala - parc. č.  487/1, 487/3, 487/7  k. ú.  Neředín, Ing. J. Uhlára - 
parc. č.  487/1, 487/3, 487/7  k. ú.  Neředín,  J. Hlaváče, Ing. S. Potužníka, J. Machače, E. 
Moulíkovou, P. Hořavu, O. Lukešovou, H. Hogelovou, Ing. I. Macháčka, Ing. A. Koudelku,  P. 
Svobodu,  T. Lýznera,  Mgr. M. Kašparovou, MUDr. V. Škraňku, MUDr. J. Kunce,  MUDr. J. 
Šroma,  J. Kallera,  Technomont s. r. o. - všichni  parc. č. 1712  k. ú. Olomouc - město,  R. 
Malíka - parc. č. 109/1  k. ú.  Olomouc - město, V. Jurníka - parc. č.  999 k. ú.  Olomouc - 
město,  Doc. M. Adamuse - parc. č. 1204/1, V. Adamírovou - parc. č. 1203/8,  A. Absolona - 
parc.  č. 1205/3,  J. Arelyho - parc. č. 1201/4,  M. Boháčkovou - parc. č. 1200/8, P. Bělíka - 
parc. č.  1200/2,  PhDr. P. Cinka - parc. č. 1203/5,    F. Čermáka - parc. č.  1208/6, D. 
Dostálovou - parc. č.  1208/10,  Ing. F. Dvořáka - parc.  č. 1200/5,  F. Fialu - parc. č. 1196/1, 
Ing. Z. Grohmanovou - parc. č.  1203/1,  R. Hořejšího - parc. č. 1202/1,  MUDr. P. Heineho -
parc. č. 1206/5,  A. Hořínka - parc. č.  1205/2,  F. Holemého - parc. č.  1203/11,  P. Horáka - 
parc. č.  1200/6, Dr. M.Hronka - parc. č. 1206/7,  J. Hudečka - parc. č. 1208/11,  A. 
Husarčíkovou -parc. č. 1208/13,  H. Helekalovou - parc. č. 1199/1, D. Jezerskou - parc. č. 
1205/5,  B. Jončevovou - parc. č. 1202/8,  J. Jemelku - parc. č. 1200/9,   Ž. Janušovou - 
parc. č. 1207/5,  J. Juračkovou -parc. č. 1206/10,  Ing. M. Kačírka - parc. č. 1207/7,  M. 
Kvapilovou - parc. č. 1206/9,  B. Kvapila - parc. č.  1201/5,  B. Koki - parc.  č. 1203/4,  Mgr. 
M. Kostelanskou - parc. č. 1208/2, MVDr. O. Kubeše - parc. č. 1200/10, F. Kubíčka - parc. č. 
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1203/2,  F.  Lučana - parc. č. 1207/8, Ing. B. Matochu - parc. č. 1208/8,    Ing. L. Mináře - 
parc. č. 1205/6,  Ing. I. Markovou - parc. č. 1205/7, D. Mlčáka - parc. č. 1201/10,  JUDr. K. 
Ostrčila - parc. č. 1208/4,  Doc. V. Panoše - parc. č. 1199/8,  A. Juračku - parc. č. 1196/5,  Z. 
Peterku - parc. č.  1201/9,  Ing. J. Popelku - parc. č. 1198/3,  F. Ryvolu - parc.  č. 1199/4,  
Š. Řezníčka - parc. č. 1203/7,  J. Sindelárovou - parc. č. 1196/4,  J. Sedláčka - parc. č. 
1208/1,  R. Špačka - parc. č. 1206/12,  H. Vostrou - parc. č. 1205/10,  Ing. J. Večeřu - parc. 
č. 1203/9,  D. Vybíralovou - parc. č. 1202/6,  F. Vlčka - parc. č. 1206/11,  M. Vyhnálkovou - 
parc. č. 1204/9,  vše  k. ú.  Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
 
38. zvýšení nájemného za užívání pozemku pod stavbou garáže ve vlastnictví nájemce do 
doby odprodeje pozemků u nájemců Ing. J. Podešvy - parc. č.  675 k. ú. Chválkovice,  Ing. 
arch. V. Adamce - parc. č. 1202/5,  M. Bohuňkové - parc. č. 1204/6, F. Dvořáka - parc. č. 
2062, M. Gallistla - parc.  č. 1204/4,  MUDr. Y. Hrčkové - parc. č. 1204/5, Mgr. P. Chmely - 
parc. č. 1198/1,  Ing. J. Jiráska - parc. č. 1202/7,  J. Jurákové - parc. č. 1206/10, MUDr. V. 
Jordy -  parc. č.  1208/3,  Prof. V. Kovaříčka -  parc. č.  1207/1,  Ing. Z. Lejska - parc. č. 
1200/3,  Ing. P. Nováčka - parc. č. 1200/4,  Ing. J. Petráše  -  parc. č. 1206/4,  V. Rusína - 
parc. č. 1202/3,  RNDr. E. Reiterové - parc. č. 1199/5, Doc. K. Sommera - parc. č. 1204/8,  J. 
Svobodníka - parc. č. 1203/6,  P. Staňka - parc. č.  1206/2, V. Šálka – parc. č. 1198/6, S.  
Tepříka  -  parc. č. 1203/10,   J.  Vyroubala - parc. č.  1198/7,  Ing. J. a  H. Vostrých  -  parc. 
č. 1200/7,  J. Zitku - parc. č. 1202/2,  Ing. P. Zbořila - parc. č. 1207/2   vše k. ú.  Nová Ulice 
na 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
 
39. prodloužení termínu projednání zvýšení nájemného za užívání pozemku pod stavbou 
garáže ve vlastnictví nájemce do 31. 3. 2002 tam, kde se nájemci ani na opakované výzvy 
nedostavili k projednání dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Drahomíry Šanderové o  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 715/1 ost. pl. o 
výměře 104 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
2. pana Patrika Fojta o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 429/96 ost. pl. o výměře 94 
m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 18)    
 
3. občanského sdružení Caduceus o úplatný pronájem NP - I. P. Pavlova 69 -899,40 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
4. Občanského sdružení Kořeny o úplatný pronájem NP - Opletalova č. 1 - kanceláře –  
206 m2 a ukládá odboru majetkoprávnímu opětovně zveřejnit úplatný pronájem NP - 
Opletalova č. 1- kanceláře - 206 m2 obecně a zajistit zveřejnění v radničních listech dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
5. společnosti ČESKÝ OKRUH 98 s. r. o. o revokaci usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001, čís. 
spis. seznamu 4, bod II. A) 9) ve věci nevyhovění žádosti společnosti ČESKÝ OKRUH 98, 
 s. r. o.,  o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 868/1 ost. 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 IV. 6)  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti GRIOS, s. r. o. a společnosti SPIKAS, s. r. o. o výkup části pozemku 
parc. č. 187/2  ost. pl. o výměře 94 m2 z vlastnictví společnosti GRIOS, s. r. o. a část 
pozemku parc. č. 187/8 ost. pl. o výměře 84 m2 z vlastnictví společnosti SPIKAS, s. r. o., vše  
v k. ú. Lazce do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3) 
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2. žádosti Silvio a Gabriely Bairovových o odprodej části pozemku parc. č. 224 st. pl. o 
výměře 244 m2 v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
3. žádosti pana ing. Alexandra Gaydara a Mgr. Zdeňky Fridrichové o bezúplatné zřízení 
věcného břemene na části pozemku parc. č. 224 st. pl.  o výměře 66 m2 v k.ú. Černovír 
obsahující právo průjezdu a průchodu dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
4. žádosti pana ing. Alexandra Gaydara a Mgr. Zdeňky Fridrichové o odprodej části pozemku 
parc. č. 224  st. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
5. žádosti firmy OLTAU s. r. o. o úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 224  
st. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Černovír obsahující právo průjezdu a průchodu dle důvodové 
zprávy bod III. 4)    
 
6. žádosti společnosti Radio Haná, spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 99/1 ost. 
pl. o výměře 62 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
7. žádosti paní Ing. Libuše Chlumecké o výkup ideální 1/21  pozemku parc. č. 32/1 ost. pl.  o 
celkové výměře 4095 m2 v k. ú. Svatý Kopeček z vlastnictví paní Ing. Libuše Chlumecké do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 1) 
 
8. žádosti Českého zahrádkářského svazu ZO Slunečnice o odprodej části pozemku parc. č. 
887/1 ost. pl.  o výměře 34 m2 v k.ú. Slavonín  dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
4. souhlasí 
1. s rozšířením subjektu na straně nájemce o Ladislava Grossmana, grafika, bytem Na Letné 
49, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
 
2. s podnájem na část NP tř. Svobody 27 pro Jaroslava Kohouta, Pod skalkou 22, Přerov II, - 
Předmostí za podmínek stavených v podnájemní smlouvě ze dne 15.11.2001 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6)  
 
3. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Rožňavská 14 ve výši 480.903,- 
Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
4. se snížením nájemného o 20% za období od 20.6. do 6.8.2001 a za období od 23.8. do 
15.10.2001 a s odpuštěním nájemného za období od 7.8. do 22.8.2001 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 8)  
 
5. nesouhlasí 
s přidělením místa pro prodej grilovaných kuřat společnosti NEMO COMPANY s. r. o., 
Samotišky 273 - lokalita Jánského dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
6. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 11. 8. 1998, čís. spis. seznamu  4, bod II. A) 4) věci rozsahu 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 295/1 role  v k.ú. Slavonín panu Miroslavu 
Bačovi dle  důvodové zprávy bod IV. 8)      
 
2. část usnesení RMO ze dne 23. 10. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 12) ve věci 
podmínky umístění oboustranné reklamy a doby nájmu části pozemku parc. č. 51/7 ost. pl.  o 
celkové výměře 15 m2 v k. ú. Nové Sady v k. ú. Povel  Ing. Radoslavu  Chytrému - ARES dle 
důvodové zprávy bod IV. 9)   
 



 7 

3. část usnesení RMO ze dne 23. 10. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. B) 9) ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem objektu č. 30 - letiště Neředín panu Zdeňku Berezovi a 
schvaluje nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
4. část usnesení RMO ze dne 11. 9. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 6) ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 364 m2 v k. 
ú. Neředín společnosti DAVID - ARMATURY s. r. o. a schvaluje nájemné ve výši  
20,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatné nabytí 49/100  pozemků parc. č. 755 zast. pl. o výměře 1 682 m2 včetně 
objektu bydlení č. p. 149, parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 11382 m2 a parc. č. 758/1 zahrada 
o výměře 283, vše  v k. ú. Slavonín z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Slavonín do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
2. směnu části  pozemku parc. č. 451/1 zahrada o výměře 1818 m2 v k. ú. Povel ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 420/4 orná půda o výměře 
1964 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví pana Mgr. Antonína Pernici ml., parc. č. 443/5 orná 
půda o výměře 1680 m2 a parc. č. 443/6 orná půda o výměře 362 m2, vše v k. ú. Povel ve 
vlastnictví pana Antonína Pernici st. bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 
III. 7) 
   
3. odprodej pozemku parc. č. 209 orná půda o výměře 29 m2  v k. ú. Týneček manželům 
Pavlovi a Janě Dadákovým za kupní cenu ve výši 33. 250,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
9)  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 180/4 zahrada o výměře 597 m2 v k.ú. Hodolany panu Luďkovi 
Smolkovi s tím, že pan Smolka vstoupí do práv a závazků vyplývajících z uzavřených 
nájemních smluv na předmětném pozemku za kupní cenu ve výši 293.780,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 10)   
 
5. odprodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 77 zast. pl. o celkové výměře 30 m2 v k. ú. 
Hodolany panu Janu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 9. 689,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 11)  
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 877/35  ost. pl. o výměře 1059 m2 v k.ú. Holice panu  
Ing. Petru Nohelovi za kupní cenu ve výši 416. 330,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 877/35  ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Holice firmě  
MNG Comp. s. r. o. za kupní cenu ve výši 41. 482,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
8. odprodej pozemku parc. č. 894/63 ost. pl. o výměře 2423 m2 v k. ú. Chválkovice 
společnosti AGRA Chválkovice s r. o. za kupní cenu ve výši 774.998,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 14)  
 
9. odprodej pozemku  parc. č. 247/2 zahrada o výměře 616 m2 v k. ú. Neředín  
panu Doc. ing. Miroslavu Strnadovi CSc. za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. 184 800,- Kč  
dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
10. výkup pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví paní 
Evy Fazekašové do vlastnictví  statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 50 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7)    
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11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 295/1 role o 
výměře 1002 m2 v k.ú. Slavonín s panem Michalem Holubíkem při kupní ceně ve výši  
480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
12. výkup pozemků parc. č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 276/27 o výměře 20 m2, vše 
ost. pl. v k.ú. Nové Sady z vlastnictví paní Jany Khýrové a paní Sylvy  Šindlerové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 61. 920,- Kč dle důvodové 
zprávy bod IV. 15)     
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany  
manželům Janu a Ludmile Vochtovým za kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2, tj. 95. 465,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
14. 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 510,- Kč/m2, tj. 34. 265,- Kč dle důvodové zprávy 
bod IV. 5) 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 87 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Doc. ing. Miroslava Strnada CSc. o odprodej pozemku  parc. č. 247/2 zahrada 
o výměře 616 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 1)     
 
2. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod 88 ve věci neschválení výkupu 
pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví paní Evy 
Fazekašové do vlastnictví  statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod IV. 7)    
 
3. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. seznamu   3a, bod 82 ve věci rozsahu 
úplatného pronájmu a budoucího odprodeje části pozemku parc. č. 295/1 role v k.ú. Slavonín 
panu  Michalu Holubíkovi dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
4. část usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 89 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany  
manželům Janu a Ludmile Vochtovým dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
5. část usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 89 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany 
panu Vladislavu Milarovi dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu 
souhlasit se zrušením věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes část pozemku 
parc. č. 247/3 pastvina o výměře 2.685 m2 v k. ú. Neředín ve prospěch části pozemku parc. 
č. 30 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
10. ukládá 
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám, příp.nové nájemní smlouvy na užívání pozemku pod 
stavbou garáže ve vlastnictví nájemce s účinností od 1.1.2002 dle důvodové zprávy bod IV. 
14) 
T: 12.3.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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11. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvy na  pozemky pod stavbou garáže ve vlastnictví Ing. F. Libery - 
parc. č.  390/11  k. ú.  Hejčín,  Ing. J. Doláka, Ing. L. Pospíšila,  J. Raclavského - všichni  
parc.  č.  1712  k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
T: 12.3.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
12. ukládá 
předložit informaci o stavu rozpracovanosti investiční akce Rekonstrukce tram. tratě a silnice 
II/448 na tř. Míru v Olomouci včetně vizuální podoby této investiční akce 
T: 29.1.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Návrh majetko-ú četního vypo řádání s majetkem M ěsta 

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

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr zpracování Dodatku č. 20 a 21 ve smyslu částí A, B a C upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh Dodatku č. 20 a 21  
T: 18.12.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - Hynaisova 34/10  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem při převodu objektu Hynaisova 34/10 včetně pozemku p.č. st. 1366 v k.ú. 
Olomouc - město ve smyslu upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nedoporu čuje zastupitelstvu 
města schválit snížení kupní ceny o 10 % a trvá na původním rozhodnutí dle důvodové 
zprávy bod 1, str. 1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 3,  
str. 2 
 
3. schvaluje 
oprávněného nájemníka dle důvodové zprávy bod 4, str. 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svých usnesení ze dne 8. 3. 2001 a 31. 5. 2001 a schválit nové kupní ceny dle 
přiložených tabulek a důvodové zprávy bod 5 a), str. 3  
 
5. revokuje 
část svého usnesení ze dne 6. 11. 2001 a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní 
ceny dle přiložené tabulky důvodové zprávy 5 b), str. 3  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytového prostoru dle důvodové zprávy bod 6, str. 4 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytového prostoru dle důvodové zprávy bod 7, str. 4 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu dle přiložené tabulky a důvodové zprávy bod 8, str. 4 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 30. 9. 1999 a neschválit Evžena Chrapka jako oprávněného 
nájemníka domu Václava III. 14, 16 dle důvodové zprávy bod 9, str. 4, 5 
 
10. ukládá 
SDFMO uhradit částku ve výši 84.977,- Kč spoluvlastnici domu Smetanova 32 paní Marcele 
Šulcové dle důvodové zprávy bod 10, str. 5 
T: 18.12.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
11. schvaluje 
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové bod 11, str. 6 
 
12. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 12, str. 6 
 
13. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 13, str. 6 
 



 11

 
14. vyhovuje žádosti 
a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu Janského 18 dle důvodové zprávy bod 
14, str. 7 
 
15. vyhovuje 
žádostem a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav domů Schweitzerova 76 a Špálova 
6, 8 dle důvodové zprávy bod 15, str. 7 
 
16. schvaluje 
úhradu společných nákladů a ukládá SDFMO převést částky na fond oprav jednotlivých 
domů dle důvodové zprávy bod 16, str. 8 
 
17. schvaluje 
úhradu nákladů za bytové jednotky v majetku statutárního města Olomouce  a ukládá 
SDFMO převést částky na fond oprav jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod 17, str. 8 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Prodej dom ů - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vyhovuje žádosti 
paní Zuzany Janků dle dodatku důvodové zprávy bod 1, str. 1 
 
2. schvaluje 
prodej bytu oprávněných nájemníkům manželům Neoralovým za kupní cenu dle vyhlášky č. 
13/97 a 14/98 dle dodatku důvodové zprávy bod 2, str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch parc. č. 1174/2 zast. pl. za kupní 
cenu 28.320,- Kč, parc. č. 1174/1 zast. pl. za kupní cenu 28.320,- Kč, parc. č. 1173/1 zast. 
pl. za kupní cenu 28.320,- Kč a parc. č. 1173/2 zast. pl. za kupní cenu 28.416,- Kč + náklady, 
vše v k. ú. Nová Ulice dle dodatku důvodové zprávy bod 3, str. 1 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch parc. č. 1170/1 zast. pl. za kupní 
cenu 29.664,- Kč a parc. č. 1170/2 zast. pl. za kupní cenu 28.512,- Kč + náklady, vše v k. ú. 
Nová Ulice dle dodatku důvodové zprávy bod 4, str. 2 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemků  Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch parc. č. 1055/1 zast. pl. za kupní 
cenu 28.128,- Kč a parc. č. 1055/2 zast. pl. za kupní cenu 25.224,- Kč + náklady, vše v k. ú. 
Nová Ulice dle dodatku důvodové zprávy bod 5, str. 2 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch  parc. č. 1054/1 zast. pl. v k. ú. Nová 
Ulice za kupní cenu 28.896,-Kkč + náklady dle dodatku důvodové zprávy bod 6, str. 2 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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9 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 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtovou změnu - tržba z prodeje akcií ČS, a. s. 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
krytí částek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 P-centrum - Informace o splacení poskytnuté bezú ročné půjčky 

formou hmotného pln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit zprávu o splacení poskytnuté bezúročné půjčky formou hmotného plnění dle 
důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit realizaci splacení bezúročné půjčky ve výši  
300 tis.Kč poskytnuté o.s .P-centrum formou hmotného plnění dle důvodové zprávy 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
12 Informa ční kampa ň k vyhlášce o odpadech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit informační kampaň k vyhlášce o odpadech  
T: 15.1.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
13 Městská policie - pokutové bloky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit splnění úkolu dle bodu 2 závěru důvodové zprávy 
T: 18.6.2002 
O: Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
14 Transformace SDFMO, p říspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ZMO schválit poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro SNO,a.s., na rok 2002 dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro SNO,a.s., ke schválení na 
nejbližším  zasedání  ZMO 
T: 18.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
provést po schválení v ZMO rozpočtovou změnu, jak je uvedena v upravené důvodové 
zprávě 
T: 15.1.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Transformace SDFMO - obstaravatelská smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat Smlouvu o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností 
vlastníka ( dále jen Smlouva ) v představenstvu SNO, a.s. 
T: 18.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na organizační zajištění výkonu funkce vlastníka 
T: 18.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Bytová výstavba - Nový Sv ět - byty po SA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Bytová výstavba - Balbínova, Topolovka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat investiční záměry dle důvodové zprávy dle diskuze v RMO 
T: 18.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 RARSM - poskytnutí ú čelového p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat možnosti řešení s RARSM 
T: 29.1.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Smlouva s EURO AWK  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit materiál na jednání ZMO 
T: 18.12.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
20 Návrh na úv ěrový rámec  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vyhodnotit jednotlivé nabídky bankovních ústavů a výsledek předložit na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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21 Organiza ční změna  - odbor školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
termín předložení optimalizace využití školních jídelen ve vztahu na rozvoz stravy a stanoví 
nový termín předložení materiálu na jednání RMO  
T: 26.2.2002 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
22 Organiza ční změny - ekonomický odbor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zaměstnancům Magistrátu města Olomouce postupovat dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2001 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
vedoucí odboru správy 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

 
4. ukládá 
tajemníkovi MmOl informovat RMO dle důvodové zprávy 
T: 15.1.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
23 Organiza ční záležitosti - plat vedoucího odboru životního 

prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
plat vedoucímu odboru životního prostředí RNDr. Petru Loykovi, CSc. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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24 Předpoklad výnos ů z místního poplatku - odpady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
25 Inventarizace dot řiďovací linky Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle závěru důvodové zprávy 
T: 18.12.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
26 IDOS - rozší ření linek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení linky č. 930 775 do IDOS k 1.1.2002 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrhy dodatků ke smlouvám s dopravcem ČSAD BUS Ostrava, a.s. a dotčenými obcemi 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě s dopravcem ČSAD BUS Ostrava, a.s.  
T: 18.12.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
podepsat dodatky ke smlouvám s dotčenými obcemi 
T: 18.12.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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27 Ostatní dopravní obslužnost okresu Olomouc - ČSAD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou smlouvu o závazku veřejné služby č. 1208 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby č. 1208 při dodržení postupu dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 18.12.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Akcie Vodohospodá řské spole čnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. deklaruje 
vůli zpětného převodu akcií Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. Obci Horní 
Loděnice ve smyslu důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
29 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
manželů Balážových o odklad splátek na dobu 3 měsíců u obou úvěrů 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Francouzsko- české ekonomické dny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat Francouzské velvyslanectví o přijatém usnesení 
T: 18.12.2001 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Protipovod ňová opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit ZMO návrh na pořízení Změny č.IX ÚPnSÚ - Protipovodňová opatření  
T: 18.12.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit pořízení změny č.IX ÚPnSÚ - protipovodňová 
opatření 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Prominutí poplatku za zábor ve řejného prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
žádost, firmy STAVOINVESTA Frýdek-Místek, spol. s r. o., o prominutí poplatku za zábor 
veřejného prostranství 
 
2. souhlasí 
s prominutím 50 % poplatku za zábor veřejného prostranství dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Změny v komisích RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. odvolává 
z komise pro prodej domů paní Dagmar Maršálovou 
 
3. jmenuje 
do komise pro prodej domů Mgr. Evu Čečotkovou 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


