USNESENÍ
z 41. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 3. 2008
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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 11. 3. 2008 dle předložené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 2, část 6 usnesení RMO ze dne 29.1.2008, týkající se Majetkoprávních záležitostí
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. předběžný záměr odprodat části pozemků parc. č. 611/3 o výměře 20 m2 a parc. č. 620
o výměře 350 m2, vše zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměry částí pozemků
budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře
700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu při
kupní ceně ve výši min. 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře
840 m2 (část B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu při
kupní ceně ve výši min. 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/38 ost. pl. o výměře 920 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc společnosti HC Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5. záměr odprodat část pozemku parc. č. 81/3 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nový Svět
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.3.

6. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1123/2 ost. pl. (dle GP parc. č. 1123/3) o výměře
16 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.4.
7. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 112 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
8. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1979 (dle GP parc. č. 1979/2) ost. pl. o výměře
50 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
9. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 915 zast. pl. a nádvoří o výměře 802 m2, parc. č.
536/34 ost. pl. o výměře 386 m2 a části pozemku parc. č. 536/1 o výměře 480 m2 (dle GP
parc. č. 536/38, parc. č. 536/39, parc. č. 536/40 a parc. č. 536/41), vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc společnosti K-stav stavební, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
10. pronájem části pozemku parc. č. 116/55 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc Muzeu umění Olomouc, státní příspěvková organizace dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
11. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 116/5 ost. pl. o výměře
460 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společností GERI Plus s. r. o., dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
12. poskytnutí slevy z nájemného za užívání nebytových prostor v domě Dolní nám. č.or. 47,
čp. 18 s parc. č. 441, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z důvodu provádění oprav
fasády domu, a to za období od 24. 8. 2007 do 9. 10. 2007 ve výši 20% čistého nájemného
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právu přístupu a užívání budovy
a pozemku v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu,
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje
a expanzního zařízení komunikačních a zabezpečovacích prvků, vnitřních teplovodních
rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené
vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy
a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby
a rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
14. pronájem pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
15. uzavření darovací smlouvy na stavby „Bytové domy Olomouc, Horní lán“ - část
vodovod, kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení mezi GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č.
5.1.
16. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Novostavba rodinného dvougeneračního domu“ –
prodloužení vodovodního řadu mezi statutárním městem Olomouc jako obdarovaným
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem dle důvodové
zprávy bod č. 5.2.
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2. souhlasí
1. s podnájmem v objektu bez čp./če. občanská vybavenost na pozemku parc. č. st. 664
zast. pl. a nádvoří o výměře 320 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc Střední škole, Základní
škole a Mateřské škole DC 90, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
2. s vybudováním datových rozvodů z optické trasy pro zpřístupnění služeb elektronických
komunikací v rámci sítě 802.cz v bytech vlastněných statutárním městem Olomouc
společností MATTES AD, a.s. za cenu 3 000,- Kč/rok/budovu dle důvodové zprávy bod č.
3.2.
3. revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod 4.8. ve věci schválení pronájmu
pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej objektu výměníkové stanice V Hlinkách č.o. 11, č.p. 930 s pozemkem parc. č. st.
1250/1 zast. pl. a nádv. o výměře 297 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti
BELLS-ELEVEN s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 922 860,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře
465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní
ceně ve výši 1 508,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1118 ost. pl.
o výměře 200 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti TEPLOTECHNA DIS s. r. o. a pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu výměníkové stanice V Hlinkách č.o. 11, č.p. 930
s pozemkem parc. č. st. 1250/1 zast. pl. a nádv. o výměře 297 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 7 ve věci schválení uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře 465 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 1510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. část usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 7 ve věci nevyhovění
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o o odprodej pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl.
o výměře 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
Předložil:
Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 220/5 vodní plocha o výměře 917 m2,
dotčená plocha 48 m2, v k.ú. Bělidla, LV č. 180, části pozemků parc.č. 852/1 vodní plocha
o výměře 9874 m2, dotčená plocha 607 m2, parc.č. 852/3 vodní plocha o výměře 889 m2,
dotčená plocha 32 m2, vše v k.ú. Hodolany, LV č. 204 a část pozemku parc.č. 141 vodní
plocha o výměře 9695 m2, dotčená plocha 584 m2 v k.ú. Olomouc-město, LV č. 106,
to vše ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s.p.,
na dobu ode dne zahájení stavebních prací investiční akce „Stavební úpravy mostu přes
řeku Bystřici v Olomouci, Jeremenkova ul.“ na těchto pozemcích do dne podání návrhu na
zahájení vkladového řízení smlouvy o zřízení věcného břemene (dle bodu 2 této důvodové
zprávy),
za cenu 35,-Kč/m2/rok.
V případě porušení smlouvy se statutární město Olomouc zavazuje zaplatit smluvní pokutu
ve výši 1.000,-Kč, nezávisle na vzniku škody z takového porušení.
To vše dle bodu č. 1 důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž obsahem je zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni umístění opěr mostu včetně mostovky pro stavbu
„Stavební úpravy mostu přes řeku Bystřici v Olomouci, Jeremenkova ul.“, spolu s právem
chůze a jízdy za účelem provádění čistění, údržby a oprav této stavby, to vše na pozemcích
parc.č. 220/5 vodní plocha o výměře 917 m2, v k.ú. Bělidla, LV č. 180, pozemku parc.č.
852/1 vodní plocha o výměře 9874 m2, parc.č. 852/3 vodní plocha o výměře 889 m2, vše
v k.ú. Hodolany, LV č. 204 a pozemku parc.č. 141 vodní plocha o výměře 9695 m2, v k.ú.
Olomouc-město, LV č. 106, to vše ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., za úplatu ve výši dle důvodové zprávy.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů po dokončení
a geometrickém zaměření uvedené stavby.
To vše dle bodu č. 2 důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž obsahem je zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni umístění a provozování kanalizačního vedení na pozemku
parc.č. 52/7 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 125
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1) a xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1), spolu
s právem vstupu a vjezdu za účelem jeho provozu, oprav, údržby, změn nebo odstranění, za
úplatu ve výši 32.440,-Kč. To vše dle bodu č. 3 důvodové zprávy.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
37 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc (dle geometrického plánu č. 445-22/2008 nové
parc.č. 37/2), jak je zapsáno na LV č. 18 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu
ve výši 420,-Kč/m2. To vše dle bodu č. 4 důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na přečerpávací stanici, která byla na náklady statutárního města
Olomouc vybudována v budově č.p. 360 na pozemku parc.č. st. 409 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 227 ve
vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Darovací daň se
zavazuje uhradit statutární město Olomouc. To vše dle bodu 5 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

4

Parkoviště Hynaisova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se závěry učiněnými pracovní skupinou
3. ukládá
majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje předložit RMO ke
schválení návrh smluvních podmínek pro realizaci konkrétního záměru
T: 8. 4. 2008
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. pověřuje
náměstkyni primátora Hanu Tesařovou a primátora města Martina Novotného jednáním s
vybraným uchazečem
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2. 2.
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Veřejná zakázka č. 802 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Souhrn změn projektu FS II “ archivní číslo 802 sdružení uchazečů dle návrhu komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Veřejná zakázka č. 809 - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Zamenhofova“ archivní
číslo 809.
2. ruší
bod č. 5 usnesení Rady města Olomouce ze dne 26. 2. 2008
Předložil:

Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Martinák Jiří, náměstek primátora
3.
1.
Bod programu:
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Veřejná zakázka č. 811- zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Bystrovanská - rekonstrukce
komunikace“ archivní číslo 811.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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: 3. 2.
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Veřejná zakázka č. 826- zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Prokopa Holého - rekonstrukce
komunikace“ archivní číslo 826.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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: 3. 3.
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Veřejná zakázka č. 830 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení zadávacího řízení s názvem
"Nákup služebních automobilů" archivní číslo 830
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy
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2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a hodnocení 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
tajemníka MmOl k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto veřejnou
zakázkou
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 5.
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Veřejná zakázka č. 829 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Poupětova“ archivní číslo 829.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
c) uzavření mandátní smlouvy s RTS a.s. na provedení zadávacího řízení archivní číslo 829.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 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: 3. 6.
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt mimo pořadí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 27
dle důvodové zprávy bod 1)
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3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Žerotínovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 32, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Horní náměstí 21, Olomouc
Universita Palackého Olomouc, Horní náměstí 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Riegrova 24, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2a)
b) na 2 roky s nájemci – DPS:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 b)
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 c)
d) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Přichystalova 70
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 d)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
3. s poskytnutím bytu mimo pořadí:
xxxxxxxxxxxxxxx, Zamenhofova 30, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

12

Bytové záležitosti - změna Pravidel pro poskytování bydlení v
nájemních bytech v majetku Statutárního města Olomouce.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravená Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s pozastavením příjmu žádostí o městský byt dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle
předložené důvodové zprávy
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4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle
předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

14

Rozpočtové změny roku 2008

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2008 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2008
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 5.

15

Cyklostezky 2008

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem akcí pro projektovou přípravu dle bodu 2 důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit projektovou přípravu dle bodu 3 důvodové zprávy
T: průběžně
O: vedoucí odboru investic
4. souhlasí
s realizací cyklistické stezky Mlýnský potok, 2 etapa v roce 2008
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5. ukládá
předložit RMO posouzení možností a podmínek spolufinancování vybraných záměrů ze
strukturálních fondů EU
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 6.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí podpory dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7.
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Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.
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Podpory v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
podpory v dané oblasti dle upravené přílohy důvodové zprávy
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3. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí podpor dle Pravidel pro poskytování podpor statutárním
městem Olomouc
T: 8. 4. 2008
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Podpora v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší
příspěvku do 5 000,--Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí podpor v dané oblasti dle upravené přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí podpor dle Pravidel pro poskytování podpor statutárním
městem Olomouc
T: 8. 4. 2008
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

20

Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok
2007 a návrh aktualizace odpisových plánů na rok 2008

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2007 dle přílohy č.1 důvodové
zprávy
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3. schvaluje
převod části finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního u příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 a u příspěvkové
organizace Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 dle důvodové zprávy
4. schvaluje
aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací - škol na rok 2008 dle důvodové
zprávy a dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
5. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Příspěvky - cestovní ruch

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti cestovního ruchu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle přílohy č. 1 důvodové zprávy v souladu s
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 20. 5. 2008
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Opravy komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
realizaci oprav dle upravené důvodové zprávy bod A/ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18; bod C/ 5
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

23

Servisní smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření servisní smlouvy dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat schválenou servisní smlouvu
T: 8. 4. 2008
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

24

Posílení dopravy Holice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
posílení dopravy v lokalitě Holice od 1. 9. 2008 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic předložit návrh řešení zastávek na ulici Hamerská
T: 22. 4. 2008
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
odboru dopravy zadat zpracování projektové dokumentace na zastávku na ulici Lazecká dle
důvodové zprávy a následnou realizaci
T: prosinec 2008
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR – HERNA v ulici
Lazecká 55, Olomouc, v rozsahu 4,14 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení Restaurace
McDONALD‘S na Horním náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 dle bodu 2 důvodové
zprávy
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RISTORANTE IL
CASTELLO v ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 41,5 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U TRŽNICE
v ulici Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 21 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Provizorní parkoviště ZOO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zajištění realizace provizorního parkoviště dle varianty č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

27

Žádosti o vydání označení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
přidělení označení vlastníka dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

28

Audit koordinace, schvalování a realizace pracovních cest

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
do návrhu nového vnitřního předpisu o cestovních náhradách zapracovat doporučení
primátora SmOl a doporučení odboru vnitřního auditu a kontroly MmOl a návrh bezodkladně
předložit ke schválení a vydání.
T: 8. 4. 2008
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru správy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

29

Kontrola hospodaření ZŠ Mozartova v roce 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

30

Podpora poskytovaná z rozpočtu SmOl pro rok 2008 v oblasti
tvorby a ochrany ŽP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši podpory dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy
T: 8. 4. 2008
O: vedoucí odboru životního prostředí
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4. schvaluje
rozpočtové změny vyplývající z předložené důvodové zprávy
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 24.
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Ekologický audit

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provedením ekologického auditu dle důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

32

Podmínky záboru

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.

33

Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje

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: 27.
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34

Chodník Keplerova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu C) 1 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

35

Odborné komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedu a tajemníka příslušné odborné komise RMO
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 31.

36

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro zapůjčování
služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým
účelům"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
"Vnitřní předpis pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce
k soukromým účelům" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 17. 3. 2008
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 1.
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37

Organizační záležitosti - svatby mimo obřadní síň

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
opatření tajemníka o stanovení obřadního dne pro uzavření manželství mimo obřadní síň
3. schvaluje
výši odměn pro matrikáře dle bodu III. důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 2.

38

Stav požární ochrany města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2007
2. ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce
u organizací města za rok 2008
T: leden 2009
O: vedoucí odboru ochrany
3. ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany
u organizací města za rok 2008
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 33.

39

Různé - žádost CK Jesenia Tour

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
projednat s pracovníky správy letiště podmínky konání akce CK Jesenia Tour
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
bod č. 3 usnesení Rady města Olomouce ze dne 26. 2. 2008
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 35.

Martin Novotný, v. r.
primátor města Olomouce

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