
 
USNESENÍ 

 

z 9. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9. 1. 2007  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním, 

pololetním a ro čním pln ěním) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 9. 1. 2007 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle upravené části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy včetně přílohy č. 1 
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) a D) upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 20 usnesení RMO ze dne 6.4.2004 dle části D) důvodové zprávy 
- část 4 bodu 7 usnesení RMO ze dne 11.9.2006 dle části D) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. poskytnutí jako výpůjčky pozemky parc. č. 54 ost. pl. o výměře 2 686 m2, parc. č. 1604/1 
ost. pl. o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2 ost. pl. 
o výměře 375 m2, parc. č. 1604/3 vodní plocha o výměře 599 m2, parc. č. 1603/8 orná půda 
o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 orná půda o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 orná 
půda o výměře 206 m2, parc. č. 1605/11 orná půda o výměře 3 487 m2 a parc. č. 1603/9 
zast. pl. a nádvoří o výměře 2 290 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických aktivit města 
Olomouce, o.p.s. dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 576/2 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti MORELLO s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
3. poskytnutí jako výpůjčky část objektu č. p. 19 s pozemkem parc. č. 166 zast. pl. o výměře 
332 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc Sboru dobrovolných hasičů Olomouc - 
Topolany dle důvodové zprávy bod 3.1. 
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4. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 73,20 m2 na ulici Horní náměstí č. p. 367 
č. o. 5, na pozemku parc. č. 326 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pro Střední Moravu - 
Sdružení cestovního ruchu dle důvodové zprávy bod 3.3.  
 
2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 5. 2006, bod programu 2, bod III. 6)    ve věci schválení úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 121/5 ost. pl. o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti AGM PETROL s. r. o. dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
společnosti AGM PETROL s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 121/5 ost. pl.    
o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti AGM PETROL s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 121/5 ost. pl.     
o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1.   
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:  
P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 21 s Gáborem Janem dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
Jeremenkova 30, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 14 s Krajským úřadem Olomouckého kraje dle 
upravené důvodové zprávy bod 1 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) 2 roky s nájemci: 
Navrátilová Lucie, Jan, Ostružnická 9, 11, Olomouc 
Rozbořil Jaroslav, Marcela, Ostružnická 9, 11, Olomouc 
Navrátilová Eliška, Pavelčákova 1, Olomouc 
Mašek Milan, Věra, Pavelčákova 21, Olomouc 
Weiser Jaromír, Balbínova 9, Olomouc 
Ševčíková Ivana, David, Tř.Svobody 25, Olomouc 
Sedláček Karel, Černá cesta 1, Olomouc 
Bartková Margita, Černá cesta 15, Olomouc 
Václavková Anna, Černá cesta 15, Olomouc 
Chapčáková Agnesa, Černá cesta 15, Olomouc 
Šanová Yveta, Černá cesta 13, Olomouc 
Pořístková Miroslava, Černá cesta 13, Olomouc 
Boudníková Růžena, Černá cesta 9, Olomouc 
Procházková Anna, Černá cesta 9, Olomouc 
Tihelková Marcela, Černá cesta 7, Olomouc 
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Vyroubalová Ludmila, Černá cesta 7, Olomouc 
Sitta Jiří, Černá cesta 7, Olomouc 
Juřina Břetislav, Jindřiška, Konečná Jindřiška, Černá cesta 5, Olomouc 
Šoltés Josef, Hana, Černá cesta 5, Olomouc 
Brablík Alois, Černá cesta 5, Olomouc 
Gregůrek Josef, Božena, Černá cesta 3, Olomouc 
Rudolfová Květoslava, Černá cesta 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) 1 rok s nájemci: 
Kunešová Věra, Balbínova 7, Olomouc 
Řeháková Jana, Černá cesta 1, Olomouc 
Klabíková Jarmila, Černá cesta 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
      c) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Kuttlerová Věra, P. Přichystala 64, Olomouc 
Zachařová Terezie, Peškova 1, Olomouc 
Teichmannová Vědunka, Holečkova 9, Olomouc 
Štefan Jaroslav, Anna, P. Přichystala 68, Olomouc 
Studená Marie, Vladislav, Politických vězňů 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
     d) na 1/2 roku s nájemci: 
Mirgová Diana, Pavel, P. Přichystala 70, Olomouc 
Balážová Iveta, P. Přichystala 70, Olomouc 
Danielová Renata, P. Přichystala 70, Olomouc 
Kohut Ondrej, P. Přichystala 70, Olomouc 
Baláž Ladislav, P. Přichystala 70, Olomouc 
Rajs Emil, Mária, P. Přichystala 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 d) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
4 Bytové záležitosti - aktualizace žádostí o m ěstský byt                

v roce 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zprávu o aktualizaci evidovaných žádostí o městský  byt v roce 2006 na bytovém oddělení 
SNO, a.s. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Hedvikou Obloukovou 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Bohumilou a Josefem Jakubcovými 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2 
 
 
6 Projekt rozvoje cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh postupu dle bodů B, C předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
postup aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu dle bodu D upravené důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat postup dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení 
T: 6.3.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
7 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele v roce 2005 u Základní škola Olomouc, Stu pkova 
16, příspěvková organizace, I ČO 47657189 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
v souladu se závěry „Protokolu č.29/2006“ přijmout konkrétní opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků 
T: 3.4.2007 
O: ředitel ZŠ 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
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8 Platový p ředpis pro stanovení plat ů ředitel ů základních škol     
a mateřských škol, jejichž z řizovatelem je statutární m ěsto 
Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Platový předpis pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských škol včetně přílohy 
dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Dvorského 33 do platové třídy 
dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele základních a mateřských škol 
T: 23.1.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
9 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
10 Smlouva o výp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
smlouvu o výpůjčce cisternové automobilové stříkačky SCANIA mezi Statutárním městem 
Olomouc a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem smlouvy  náměstka primátora Jiřího Martináka 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
11 Vyhláška o provozování VHP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o regulaci provozu výherních 
hracích přístrojů 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
12 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14 
 
 
13 Povolení vjezdu do p ěší zóny - žádosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení k vjezdu do pěší zóny dle odst. I) a bodů 1 - 6 odst. II 
upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle bodu 7 odst. II) upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15 
 
 
14 Bezplatné parkovací karty - žádosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15.1 
 
 
15 Veřejnoprávní smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16.1 
 
 
16 Návrh plánu kontrolní činnosti odboru vnit řního auditu  

a kontroly na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na rok 2007 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 

 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
 


