USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 9. 2009
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 29. 9. 2009 dle předložené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- bod 9, část 3 usnesení Rady města Olomouce ze dne 4. 11. 2008, týkající se odchytů zvířat
- bod 4, část 7 usnesení Rady města Olomouce ze dne 21.7.2009, týkající se Prodeje domů
- volných bytů v budově 8. května 12, 14
- bod 4, část 8 usnesení Rady města Olomouce, ze dne 21.7.2009, týkající se Prodeje domů
- volných nebytových prostor v budově 8. května 12, 14
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat pozemky parc. č. 134/1 zahrada o výměře 552 m2 a parc. č. 134/2 zast.
pl. o výměře 108 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře
52 415 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ČR - Státní rostlinolékařské správě.
Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

4. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 357/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. záměr pronajmout garážové stání č. 12 v 1. PP o výměře 20,10 m2, v budově Balbínova
č.p. 371, č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. záměr pronajmout garážové stání č. 2 (určené pro handicapované občany) v 1. PP
o výměře 27,50 m2, v budově Balbínova č.p. 373, č.o. 3,5 na pozemku parc. č. st. 667 zast.
pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7. záměr darovat části pozemků parc. č. 1945 o výměře 19 m2 (dle GP parc. č. 1945/2)
a parc. č. 1955 o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1955/4), vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře cca 19 m2 a
část pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře cca 6 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy
bod č. 1.8.
9. zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře
200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.9.
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
11. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře
110 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
k 30. 9. 2010, v případě nepodepsání této dohody schvaluje výpověď smlouvy o nájmu na
část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřené
s paní xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
12. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře
160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx k 30. 9. 2010 a zpětvzetí
výpovědi smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 160 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínky podepsání
dohody o skončení nájmu paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
13. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. st. 576/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
14. pronájem částí pozemků parc. č. 315/9 o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 o výměře
175 m2 a parc. č. 223 o výměře 1 539 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti EURO Enterprise, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
15. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (místo č. 4) –
ul. 28. října sezónní prodej ovoce a zeleniny do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod 2.5.
16. pronájem ideální části pozemku parc. č. 46, kultury zahrada o výměře 280 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
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17. pronájem části pozemku parc. č. 10/1 ostatní plocha o výměře 175 m2 v k. ú. Bělidla,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
18. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 224 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19. výpočet úhrad za zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování
venkovního vedení NN podle plochy pozemků dotčených věcným břemenem dle
geometrického plánu dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního
vedení NN na pozemcích parc. č. 271 ostat. pl., parc. č. 272 ostat. pl., parc. č. 2002/14
ostat. pl. a parc. č. 2002/18 ostat. pl., v k. ú. Lošov, obec Olomouc a umístění a provozování
betonového sloupu na pozemku parc. č. 272 ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního
vedení NN na pozemku parc. č. 647 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
22. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění a provozování nadzemního vedení NN na pozemku na pozemku parc. č. 647
zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 479/3 ostat. pl. a parc. 479/8 ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
24. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 479/3
ostat. pl. a parc. 479/8 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 48/6 ostat. pl. a parc. č. 145 ostat. pl., vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 2.12.
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
2.13.
27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/2 ostat.
pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
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28. změnu smluvních podmínek u bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 634 ost. pl. v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc, pozemcích parc. č. 190/1, parc. č. 1250/4, parc. č. 1273/1, vše ost.
pl., parc. č. 1251 trvalý travní porost, parc. č. 1269/1 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve prospěch Obce Samotišky dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačního kabelu na pozemku parc. č. 804/10 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. včetně nových
smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo odpovídající věcnému břemeni
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a
v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1059/1
ostatní plocha, parc. č. 1059/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 48/3 zahrada,
parc. č. 50/4 zahrada a parc. č. 50/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. včetně nových smluvních podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 2.16.
31. změnu smluvních podmínek úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2022 ostatní plocha
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.17.
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 52/2 a parc. č. 1011/14, vše trvalý travnatý porost, parc. č.
52/3, parc. č. 605/2, parc. č. 613, parc. č. 978/2, parc. č. 1036/1, parc. č. 1044, parc. č.
635/3, parc. č. 1042, parc. č. 1010/3 a parc. č. 1045, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. včetně nových
smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
33. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemku parc. č. 95/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
34. pronájem části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín,
obec Olomouc Hanáckému paraklubu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
35. pronájem nebytového prostoru ve 2. NP o výměře 155,40 m2 v objektu Slovenská č. o. 5
(Dvořákův sál), č. p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a č. p. 594 na pozemku parc. č.
st. 7/2 zast. pl. vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
36. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a EUROGEMA CZ, a. s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
37. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2008/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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38. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a TOURIST
CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
39. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/7/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a ARPRO,
spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
40. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace, odvodnění komunikace a veřejného
osvětlení budované v rámci stavby „Riverhotel a obytná studia Riverhouse“, mezi TRNY
s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy
bod č. 5.5.
41. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
chodníku, budovaného v rámci stavby „ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO fy ABO valve, s.r.o.
v Olomouci – Chomoutově, Dalimilova 54“, mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a ABO valve, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod
č. 5.6.
42. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/10/2009/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a metr2 building s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
43. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/6/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a metr2
building, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
44. uzavření dodatku č. 37 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
45. záměr odprodat budovu bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl.
a nádvoří o výměře 326 m2 a budovu bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st.
1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti M O.TRAIDING spol. s r. o. o pronájem pozemků parc. č. 124/5 ostat. pl.
o výměře 68 m2, parc. č. 124/8 zahrada o výměře 128 m2, parc. č. 109/5 zahrada o výměře
62 m2 a parc. č. 109/6 zahrada o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
2. společnosti EURO Enterprise, s.r.o. o změnu smluvních podmínek u pronájmu částí
pozemků parc. č. 315/9 o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 o výměře 175 m2 a parc. č. 223
o výměře 1 539 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.4.
3. Studia Čtyřlístek – občanské sdružení o pronájem nebytového prostoru o výměře
149,02 m2 v objektu MŠ Jílová 41 - 43 objekt k bydlení č.p. 960 na pozemku parc. č. st.
1159 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
4. společnosti STAV-IZOL ISO spol. s r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 125/1 ostat. pl.
o výměře 505 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
3. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 4.2
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4. uděluje
1. souhlas společnosti CL TRADE a.s. s rekonstrukcí obchodního domu Prior na části
pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 6 m2 a na části pozemku parc č. 116/35 ostat.
pl. o výměře 19 m2 a s úpravou plochy na částech pozemků parc. č. 116/31 ostat. pl.
o výměře 1 646 m2, parc. č. 116/34 o výměře 145 m2 a parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře
4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
2. souhlas vlastníkům pozemků parc. č. 1887/1, parc. č. 1887/3, parc. č. 1887/4, parc. č.
1887/5 a parc. č. 1887/6 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s vybudováním zpevněné plochy na
části pozemku parc. č. 2022 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc k umístění
kontejneru na komunální odpad dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009, bod programu 3, bod 2.7. ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 224 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
2. usnesení RMO ze dne 2. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.13 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů NN
na pozemcích parc. č. 271 a parc. č. 272 vše ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc a
umístění betonového sloupu na pozemku parc. č. 272 ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
3. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 2.31 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene venkovního vedení NN na pozemcích parc. č. 2002/14
ostat. pl. a parc. č. 2002/18 ostat. pl., v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. (rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem) a změnu smluvních
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
4. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2009 bod programu 2, bod 2.27. ve věci schválení úplatného
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování NTL plynovodu
na pozemcích parc. č. 1059/1 ostatní plocha, parc. č. 1059/20 ostatní plocha, vše v k. ú.
Černovír, parc. č. 48/3 zahrada, parc. č. 50/4 zahrada a parc. č. 50/1 ostatní plocha, vše
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.16.
5. usnesení RMO ze dne 31. 5. 2005 bod programu 2., bod 31. ve věci schválení úplatného
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 52/2 trvalý travnatý porost o výměře 907 m2, parc. č. 52/3 o výměře
439 m2, parc. č. 605/2 o výměře 3 560 m2, parc. č. 613 o výměře 34 369 m2, parc. č. 978/2
o výměře 439 m2, parc. č. 1036/1 o výměře 12 080 m2, parc. č. 1044 o výměře 200 m2,
parc. č. 635/3 o výměře 573 m2, parc. č. 1042 o výměře 1 832 m2, parc. č. 1036/5 o výměře
36 m2, parc. č. 1010/3 o výměře 625, vše ost. pl. a parc. č. 967 zahrada o výměře 407 m2,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika,
a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle
důvodové zprávy bod č. 2.18.
6. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006 bod programu 2., bod 2.23 ve věci schválení změny
subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene obsahujícího právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 52/2 trvalý travnatý
porost o výměře 907 m2, parc. č. 52/3 o výměře 439 m2, parc. č. 605/2 o výměře 3 560 m2,
parc. č. 613 o výměře 34 369 m2, parc. č. 978/2 o výměře 439 m2, parc. č. 1036/1 o výměře
12 080 m2, parc. č. 1044 o výměře 200 m2, parc. č. 635/3 o výměře 573 m2, parc. č. 1042
o výměře 1 832 m2, parc. č. 1036/5 o výměře 36 m2, parc. č. 1010/3 o výměře 625, vše ost.
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pl. a parc. č. 967 zahrada o výměře 407 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.18.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. darování částí pozemků parc. č. 1915/1 o celkové výměře 8 960 m2 (dle GP parc. č.
1915/20 o výměře 2 085 m2, parc. č. 1915/21 o výměře 175 m2, parc. č. 1915/22 o výměře
4 179 m2, parc. č. 1915/24 o výměře 41 m2, parc. č. 1915/26 o výměře 1 828 m2, parc. č.
1915/27 o výměře 580 m2, parc. č. 1915/28 o výměře 72 m2), částí pozemku parc. č. 1916/1
o celkové výměře 1 564 m2 (dle GP parc. č. 1916/40 o výměře 996 m2, par. č. 1916/44
o výměře 397 m2, parc. č. 1916/46 o výměře 171 m2), částí pozemku parc. č. 1916/4
o celkové výměře 100 m2 (dle GP parc. č. 1916/41 o výměře 69 m2, parc. č. 1916/42
o výměře 31 m2), vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 1.7.
2. odprodej pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, parc. č.
699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 109 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti STAV-IZOL ISO spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 125/1
ostat. pl. o výměře 505 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
2. žádosti společnosti MERIT GROUP a. s. o uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny
v termínu květen 2010 dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 33 dodatku důvodové zprávy
ve věci schválení odprodeje budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1339
zast. pl. a nádvoří o výměře 326 m2 a budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc.
č. st. 1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti MERIT GROUP a. s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- Kč + náklady 4 600,- Kč
bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
9. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 466/2 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle dodatku
důvodové zprávy bod č. 1.1.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 404/178 ostatní plocha
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v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti
se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním stavby cyklostezky,
který je ve vlastnictví Moravské železárny, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování stavby "Jižní - Zolova (u ZŠ) - parkoviště, chodník, přechod"
na pozemku parc.č. 1229/16 ostatní plocha a parc.č. 1231/5 ostatní plocha, oba v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti
se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním uvedené stavby, které
jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě nemovitostí SSOK, příspěvkové organizace.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu
číslo 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje zveřejnění záměru
směnit pozemek parcela č. 622/12 zahrada o velikosti 387 m2 v katastrálním území Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového
fondu ČR za velikostně totožnou část pozemku parcela č. 147/37 orná půda v katastrálním
území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu
číslo 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje zveřejnění záměru
směnit část pozemku parcela č. 700/15 orná půda o velikosti 1.149 m2 v katastrálním území
Nemilany, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR,
za velikostně totožnou část pozemku parcela č. 147/37 orná půda v katastrálním území
Chválkovice, obec Olomouc, a ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu číslo 4
předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku parc.č. 1187/2 orná půda v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to na dobu
životnosti stavby informační cedule a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 5
předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
a) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 40 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1 a)
b) Zikova 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 17 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1b)
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3. souhlasí
1.s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou
a) na 2 roky s nájemcem:
Krajské řed. policie severom. kraje Olomouc, Švédská 1, Olomouc
b) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3
3. s výměnou bytů:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4
4. nevyhovuje
žádostem nájemců o snížení nájemného dle důvodové zprávy bod 5
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle
předložené důvodové zprávy
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5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx na byt
v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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Změna plánu HČ- Domy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
příslušnému náměstku předložit rozpočtovou změnu dle DZ
T: 13. 10. 2009
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Veřejná zakázka č. 9045 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Částečná obnova technologického zařízení ČOV Olomouc“ archivní číslo 9045 uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Veřejná zakázka č. 9043 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) zahájení a podmínky
zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Wurmova, Křížkovského,
Mariánská, nám. Republiky “ archivní číslo 9043.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle
důvodové zprávy.
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3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.
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Veřejná zakázka č. 9044 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) zahájení a podmínky
zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou a výkopovou
technologií na ul. Wurmova, Křížkovského, Mariánská, Akademická “ archivní číslo 9044.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle
důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 2.
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Veřejná zakázka č. 9063 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil
technické podmínky zadavatele dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové
zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Centrální informační systém“ archivní číslo 9063 uchazeči dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 3.
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Veřejná zakázka č. 9009 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech –
Smetanovy sady“ archivní číslo 9009.
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2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 4.
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Rozpočtové změny roku 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Základní škola a mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 žádost o výjimku z počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s výjimkou z počtu žáků na školní rok 2009/2010 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.
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14

Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s
výší příspěvku do 5 000,-Kč, příspěvky v oblasti
nespecifikované akce, žádost o změnu účelu využití příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit
a příspěvky v oblasti
nespecifikované akce dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. schvaluje
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 13. 10. 2009
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 27. 10. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství SmOl 2005
- 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zahájením přípravných prací na projektu " Dobudování integrovaného systému nakládání
s odpady " pro podání žádosti o dotaci z OPŽP
3. ukládá
předložit záměr projektu "Dobudování integrovaného systému nakládání s odpady" včetně
návrhu financování a harmonogramu realizace
T: únor 2010
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Divadlo Tramtarie - prezentace záměru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a prezentaci divadla Tramtarie
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

17

Zimní údržba komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
provádění zimní údržby dle upravené důvodové zprávy v rozsahu tabulky - příloha č. 1
3. ukládá
zpracovat nové nařízení obce
T: 13. 10. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 2 vozidla v ul. Božetěchova dle důvodové zprávy ad
A)
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 4 vozidla v ul. Ostravská dle důvodové zprávy ad
B)
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 3 vozidla v ul. Jungmannova dle důvodové zprávy
ad C)
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5. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla v ul. Studentské dle důvodové zprávy ad D)
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Návrhy oprav

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
způsob opravy komunikace dle varianty a)
3. ukládá
odboru dopravy zpracovat co nejúspornější projektovou dokumentaci na přechod pro pěší
přes trať ČD
T: 8. 12. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele f.Optimum Grande
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1. 11. 2009 do 30. 4. 2010
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

21

Petice občanů Nedvězí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Plnění Strategického plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se specifikací plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit plnění prioritních cílů
4. ukládá
předložit specifikace plnění prioritních cílů Zastupitelstvu města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 18.

23

Moravská cyklotrasa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Moravská cyklotrasa na území ORP
Olomouc do 15. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava
3. schvaluje
navržené složení projektového týmu dle čl. 4 důvodové zprávy
4. souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle čl. 5. důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

24

Obnova mobiliáře a cestní sítě - Rudolfova alej

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu C) závěru důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace" do
vyhlášené výzvy v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace
sídliště
3. schvaluje
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 2.4 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

26

Žádost - TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

Žádost - Fond ohrožených dětí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

Žádost - Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Žádost - Římskokatolická farnost sv. Mořice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Fond rozvoje bydlení - otevření 22. kola

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhlášení 22. kola poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy
3. ukládá
zveřejnit vyhlášení 22. kola ve sdělovacích prostředcích dne 30. 09. 2009
T: 13. 10. 2009
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Převod ochranných prostředků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
převod ochranných prostředků dle důvodové zprávy
3. schvaluje
podepsání smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů MmOl, dle přílohy č.1 důvodové zprávy
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4. ukládá
podepsat smlouvu o převodu k majetku České republiky dle důvodové zprávy
T: 13. 10. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
5. ukládá
převzetí ochranných prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů MmOl
T: prosinec 2009
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 31.

32

Změna plánu MOVO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtové změny dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru zapracovat rozpočtové změny do plánu r. 2009 dle důvodové zprávy
T: 13. 10. 2009
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
ekonomickému odboru předložit rozpočtové změny r. 2009 ke schválení na nejbližším
zasedání ZMO dle důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

33

Rozpracování usnesení z 20. zasedání ZMO, konaného dne
21. 9. 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 7, části 5 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Vydání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, vydání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc veřejnou
vyhláškou (T: 14. 12. 2009)
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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2. ukládá
k bodu 8, části 4 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Vydání změny č.2 regulačního plánu
sídliště Povel-Čtvrtky:
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s §173 zákona č 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. 2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky
veřejnou vyhláškou (T: 14. 12. 2009)
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. VI
regulačního plánu MPR Olomouc:
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.VI
regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned)
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Pořízení změny č. VII regulačního
plánu MPR Olomouc:
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č.VII regulačního plánu MPR
Olomouc dle důvodové zprávy (T: ihned)
T: 13. 10. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5. ukládá
k bodu 18, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Zřizovací listiny příspěvkových
organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:
- podepsat schválené zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol (T: září 2009)
T: 13. 10. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
6. ukládá
k bodu 18, části 4 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Zřizovací listiny příspěvkových
organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:
ukládá
- informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení a předat zřizovací
listiny (T: říjen 2009)
T: 27. 10. 2009
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33.

34

Organizační záležitosti - zhodnocení zahájení výkonu veřejné
služby v podmínkách SmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
předložit zhodnocení výkonu veřejné služby
T: březen 2010
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34.

35

Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2009
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34. 1.

36

Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 27. 10. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 35.

37

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

Čína - podpis memoranda

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
podpis memoranda dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 37.

39

Různé - Korunní pevnůstka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle návrhu na řešení dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru ihned provést rozpočtové změny dle přílohy důvodové zprávy
T: 13. 10. 2009
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

40

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy
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3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 40.

Martin Novotný, v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík, v. r.
1. náměstek primátora
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