
 
USNESENÍ 

 

z 1. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 7. 11. 2006  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s úpravami odpovědností za plnění úkolů s termínem plnění 7. 11. 2006 novými členy RMO, 
ve smyslu kompetencí schválených zastupitelstvem města dne 30.10.2006 
 
2. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 7. 11. 2006 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti -  Slu ňákov - centrum ekologických 

aktivit m ěsta Olomouce, o.p.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění výpůjčky objektu na pozemku parc. č. 1603 orná půda (dle geometrického plánu 
č. 562-54/2006 parc. č. 1603/9) v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, 
obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. 
 
3. souhlasí 
s umístěním sídla obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s., v objektu Skrbeňská č. p. 70, v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje zve řejnění záměru 
směny pozemků pro účely smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemek parc.č. 670/35 
orná půda o výměře 117 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 719 
v podílovém spoluvlastnictví Františka a Dagmar Švestkových za část pozemku parc.č. 
1193/22 orná půda o výměře 10726 m2, dotčená plocha cca 117 m2 v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Olomouc,   
dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 670/29 orná půda o výměře 21 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 446 u Katastrálního úřadu                  
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Miroslavy 
Škábové a Vlasty Kudlové za kupní cenu 650,-Kč/m2, dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  na část pozemku parc.č. 1432 ostatní plocha     
o výměře 6623, dotčená plocha cca 158 m2 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV č. 794 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc,  ve vlastnictví společnosti STAMEDOP, a.s., za 480,-Kč/m2, za podmínky 
uzavření kupní smlouvy do 7 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, dle bodu č. 3 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Veřejná zakázka č.628,  revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
část usnesení RMO č. 7  ze dne 16.10.2006 a to  bod č. 1, odrážka druhá a  bod č. 2. 
odrážka druhá. 
 
2. ustavuje 
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků        
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 3 
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5 Veřejná zakázka č.638, revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
část usnesení RMO č. 12  ze dne 16.10.2006   a to  bod č. 2  a  bod č. 3. 
 
2. ustavuje 
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků        
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka č.653, revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
část usnesení RMO č. 14  ze dne 16.10.2006   a to  bod č. 2, odrážka 2  a  bod č. 3  
odrážka 1. 
 
2. ustavuje 
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků  
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
primátora města Martina Novotného k podpisu všech právních dokumentů souvisejících        
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka č.649 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zrušení zadávacího řízení archivní č. 649 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3 
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8 Veřejná zakázka 652, revokace komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
část usnesení RMO č. 9  ze dne 16.10.2006   a to  bod č. 1, odrážka druhá a  část usnesení 
RMO č. 8  ze dne 2.10.2006 a to  bod č. 2. 
 
2. ustavuje 
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků        
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Veřejná zakázka č.637, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Holice-Šlechtitelů-průmyslová zóna-vedl. techn. koridor“  archivní číslo 637 uchazeči         
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 3.5 
 
 
10 Změna pov ěření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
dosavadní pověření k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s dosud 
neukončenými zadávacími řízeními na veřejné zakázky dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
primátora a jednotlivé náměstky primátora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících se zadávacím řízením na veřejné zakázky v oblasti jejich kompetence dle 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.6 
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11 Veřejná zakázka č.648, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci         
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Pořízení výpočetní techniky II.“ archivní číslo 648  uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.7 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2006 + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1, týkající se rozpočtových změn roku 
2006 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006 
dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
13 Plnění a čerpání rozpo čtu na období 1 - 9/2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ekonomickému náměstkovi provést vyhodnocení plnění příjmů a výdajů rozpočtu roku 2006, 
projednat s jednotlivými vedoucími odborů možné úspory a jejich návrh předložit                 
na následujícím jednání RMO 
T: 21.11.2006 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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3. ukládá 
investičnímu náměstkovi vyhodnotit plnění plánu investic na rok 2006 a připravit návrh úspor 
v této oblasti na nejbližší jednání RMO  
T: 21.11.2006 
O: Major Martin, Mgr. nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5 
 
 
14 Upravený organiza ční postup p řípravy rozpo čtu SmOl             

na rok 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený organizační postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2007 včetně pracovních skupin 
dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
15 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dodatky zřizovacích listin dle příloh důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
16 Žádost ob čanů Svatého Kope čka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje odpovědět žadatelům v intencích předložené důvodové zprávy 
T: 21.11.2006 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. ukládá 
zahájit jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu pozemku 
p.č. 552/1 k.ú. Svatý Kopeček do vlastnictví města 
T: 5.12.2006 
O: Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9 
 
 
17 Žádost Spole čenství vlastník ů jednotek, B. N ěmcové 150/5, 

151/7, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 10 
 
 
18 Organiza ční záležitosti - nový „Podpisový řád statutárního 

města Olomouce“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nový „Podpisový řád statutárního města Olomouce“ s účinností od 8. 11. 2006 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 11 
 
 
19 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
upravený Statut odborných komisí RMO dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ustavuje 
odborné komise RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
4. jmenuje 
a) členy majetkoprávní komise 
b) předsedu majetkoprávní komise 
c) tajemníka majetkoprávní komise 
 
5. ukládá 
a) předložit návrh na jmenování členů a předsedů odborných komisí RMO 
b) předložit návrh na jmenování členů a předsedů výborů ZMO ( finančního a kontrolního ) 
T: 21.11.2006 
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 12 
 
 
20 Komise pro obnovu a rozvoj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
náměstka primátora Mgr. Martina Majora členem Komise pro obnovu a rozvoj 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 12.1 
 
 
21 Personální obsazení orgán ů krizového řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
primátorovi města odvolat členy Povodňové komise města Olomouce a Bezpečnostní rady 
města Olomouce ke dni 7. 11. 2006 
 
3. doporu čuje 
primátorovi města jmenovat členy Povodňové komise města Olomouce dle upravené přílohy 
č. 1 
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4. doporu čuje 
primátorovi města jmenovat členy Bezpečnostní rady města Olomouce dle upravené přílohy 
č. 2 
 
5. souhlasí 
s přenosem kompetencí primátora dle usnesení zastupitelstva z 30.10. 2006 bod 3.2, i pro 
řešení rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Olomouc 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
22 Petice ob čanů Neředína 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu a konstatuje, že vzhledem k tomu, že RMO nevyhověla žádosti MVDr. 
Lakomého, považuje RMO tuto petici za bezpředmětnou 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích diskuse na RMO 
T: 21.11.2006 
O: Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 16 
 
 
23 Gymnázium Čajkovského  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru ihned provést rozpočtovou změnu dle návrhu důvodové zprávy 
T: 22.11.2006 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
majetkoprávnímu odboru ihned postupovat dle bodu 1 návrhu na další postup důvodové 
zprávy 
T: 22.11.2006 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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5. ukládá 
sumarizovat výši realizovaných zápočtů nájemného na opravy Gymnázia Čajkovského         
v letech 1994 - 2006   
T: 21.11.2006 
O: Major Martin, Mgr. nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


