USNESENÍ
z 57. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11.1.2005
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 11.1.2005 dle upravené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 38, část 9 usnesení RMO, ze dne 1.6.2004, týkající se odkupu pohledávky
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. bezúplatný převod pozemků p.č. 860/2 o výměře 7623 m2,zahrada v k.ú.Nemilany a p.č.
155/3 o výměře 2172 m2,orná půda v k.ú.Nové Sady z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. bezúplatný převod parc. č. 328/2 o výměře 16351 m2, ostatní plocha, dále parc. č. 481 o
výměře 317 m2, zastavěná plocha a nádvoří, dále budovy bez čísla popisného, umístěné na
parc. č. 481 z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany s příslušností k organizační složce VUSS
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 2)
2. nevyhovuje žádosti
uživatelů autocvičiště o revokaci usnesení RMO ze dne 23. 11. 2004 čís. spis. seznamu 2,
bod II A) 17 ve věci souhlasu se snížením úplaty za užívání části pozemku parc. č. 22/2
ostatní plocha o výměře 6997 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc o 50 % do
doby úpravy území - do 30. 6. 2005 dle důvodové zprávy bod II. 1)
3. souhlasí
1. s montáží dvoukřídlých dveří při hlavním vstupu z Horního náměstí 21 nákladem nájemce
maximálně do výše 30.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. se stavebními úpravami za účelem opravy sociálního zařízení NP Horní náměstí 23
nákladem nájemce maximálně do výše 31.500,- Kč a souhlasí po doložení příslušných
dokladů a odsouhlasení radou města s vyrovnáním za zhodnocení věci formou odpočtu z
nájemného dle důvodové zprávy bod III. 2)

4. nesouhlasí
se snížením úplaty za užívání části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 6997
m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc o 50% za rok 2003 a 2004 dle důvodové
zprávy bod II. 1)
5. ukládá
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi informovat uživatele autocvičiště o návrhu rady města
na řešení celé situace dle důvodové zprávy bod II. 1)
T: 25.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy body č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.
3. doplňuje
smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene č. 74/OIBVB/2002/Va obsahujícího právo:
· uložení a vedení kanalizačního potrubí v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém
plánu, zhotoveném po dokončení stavby;
· vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby,
ve prospěch statutárního města Olomouce o pozemek p.č. 756/5 o výměře 63 m2 - orná
půda, vedený na LV č. 244 k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, ve vlastnictví Františka
Albrechta dle důvodové zprávy bod č. 16
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Veřejná zakázka č. 69-04

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění zadávacího řízení s názvem „Průmyslová zóna Šlechtitelů + podnikatelský
inkubátor - výběr inženýra stavby „ referenční číslo 69-04 v Ústředním věstníku Evropské
unie.
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3. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou
4. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení referenční číslo č. 69-04 ve složení
dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.1
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Veřejná zakázka č. 18-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce školní jídelny
při ZŠ Heyrovského“ referenční číslo 18-05 dle varianty 2
3. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka
souvisejících s touto veřejnou zakázkou

k podpisu všech právních dokumentů

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.2
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Veřejná zakázka č. 64-04 a 73-04

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
hodnotící komise včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení referenční číslo č. 64-04 a
73-04 ve složení dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
Kvalifikační komise hodnocením kvalifikace uchazečů dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.3
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Veřejná zakázka č. 2-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Nákup 3 ks
nízkopodlažních tramvají“ referenční číslo 2-05.
2. uzavření mandátní smlouvy se společností RTS, a.s. na provedení zadávacího řízení za
smluvní odměnu do 150 tis. Kč
3. pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera
souvisejících s touto veřejnou zakázkou

k podpisu všech právních dokumentů

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.4
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Zelená 13, Olomouc, vel. 1+3, č.b. 18, se Zatloukalem Janem dle důvodové zprávy bod 1)
3. souhlasí
1. s rozšířením nájemních smluv na vojenské byty:
Axman Josef, Trnkova 20, Ol. o manželku Vlastu Axmanovou
Baček Jaroslav, Rožňavská 12, Ol. o manželku Janu Bačkovou
Cvrčková Hana, Zikova 7, Ol. o manžela Miroslava Cvrčka
Drábek Petr, Vojanova 18, Ol. o manželku Evu Drábkovou
Dušek Petr, Za Vodojemem 8, Ol. o manželku Jaromíru Duškovou a syna Petra Duška
Flögel Jaroslav Ing., Zikova 7, Ol. o manželku MUDr. Hanu Flögelovou
Glauderová Ivana, Za Vodojemem 8, Ol. o manžela Ivo Glaudera
Harašta Petr, Rožňavská 16, Ol. o manželku Ivanu Haraštovou
Havelka Miroslav, Za Vodojemem 8, Ol. o manželku Anežku Havelkovou
Hruška Zdeněk, Vojanova 20, Ol. o manželku Pavlu Hruškovou
Kačanovská Jaroslava, Na Vozovce 48, Ol. o manžela Michala Kačanovského
Kalina František Ing., Za Vodojemem 8, Ol. o manželku Antonii Kalinovou
Krček Alois, Vojanova 18, Ol. o manželku Vlastu Krčkovou
Malý Rostislav, Rožňavská 3, Ol. úprava NS po rozvodu manželství ve prospěch manželky
Dáši Malé
Mikeš Čestmír, Trnkova 22, Ol. o manželku Janu Mikešovou
Navrátil Josef Ing., Rožňavská 10, Ol. o manželku Annu Navrátilovou
Nitsche Jaroslav, Rožňavská 16, Ol. o manželku Svatavu Dvořáčkovou
Opravilová Marie, Trnkova 20, Ol o manžela Jaroslava Opravila
Pavel Přemysl, Rožńavská 16, Ol. o manželku Lenku Pavlovou

4

Rapušák Milan, Ing. Trnkova 22, Ol. o manželku Ludmilu Rapušákovou
Varhaník Miroslav, Trnkova 22, Ol. o manželku Hanu Varhaníkovou
Vinopal Antonín, Zikova 7, Ol. o manželku Jarmilu Vinopalovou
Windsorová Věra, Na Vozovce 50, Ol. o manžela Emila Windsora
Zakouřil Stanislav, Ing., Rožňavská 14, Ol. o manželku Evu Zakouřilovou
Zavadil Zdeněk, Za Vodojemem 8, Ol. o manželku Františku Zavadilovou
dle důvodové zprávy bod 2)
2. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
na 2 roky s nájemcem:
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 13, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3a)
3. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Ťuková Hana, Miloš, Družební 13, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
a) na 2 roky s nájemci:
Milan a Věra Maškovi, Pavelčákova 21, Olomouc
Agnesa Chapčáková, Černá cesta 15, Olomouc
Elman a Aytan Iljasovi, Na Vozovce 38, Olomouc
Alekber a Ilhama Iljasovi, Na Vozovce 38, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a)
b) na 1rok s nájemcem:
Michaela Jankotová, Jeremenkova 32, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 b)
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Iveta Balážová, Přichystalova 70
dle důvodové zprávy bod 5 c)
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu:
Jiří Brachtel, nám. Terera 2, Olomouc
Dana a Roman Vosolovi, Stiborova 24, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
6. s rozšířením nájemních smluv:
na byt Řezáčova 4, Olomouc, Olga Schoberová o dceru Karolinu Molnárovou
na byt Vojanova 8, Olomouc, Dr. Miroslav a Dr. Eva Smékalovi o vnuka Aleše Smékala
na byt Stiborova 10, Olomouc, Božena Šimková o vnučku Ivonu Šimkovou
na byt Vojanova 4, Olomouc, Emma Hanušová o vnučku Markétu Hanušovou
na byt Družební 11, Olomouc, Soňa Matějová o matku Dagmar Matějovou
na byt Synkova 7, Olomouc, MUDr. Jiřina Koutná o dceru Mgr.Petru Koutnou
na byt Řezáčova 16, Olomouc, Karla Hertlová o syna Kamila Hertla
na byt Zikova 9, Olomouc, Jana Gronichová o přítele Viléma Mauthnera
na byt Řezáčova 4, Olomouc, Ing. Ladislav a Lidmila Popovi o dceru Janu Popovou
na byt Řezáčova 20, Olomouc, František a Eva Stuchlovi o dceru Hanu Stuchlovou
na byt Kmochova 16, Olomouc, Anna Halouzková o syna Josefa Halouzku
dle důvodové zprávy bod 7 a...k)
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7. se změnou nájemce:
Martin Tonner, Zikova 5, Olomouc - dříve rodiče Miroslav a Božena Tonnerovi
dle důvodové zprávy bod 8)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Zpráva o aktualizaci žádostí o městský byt

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4.1
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Kubou dle důvodové zprávy
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Ludmilou Slanou dle důvodové zprávy
c) uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Kovaříkovou dle důvodové zprávy
3. ukládá
připravit návrh pravidel o hodnocení žádostí o poskytování nájmu v DPS v kontextu diskuse
v RMO
T: 8.2.2005
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.2

11

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. schvaluje
odklad splátek panu Evženu Chrapkovi, bytem Václava III. 16 do 15. 7. 2005,
spoluvlastníkům domu Schweitzerova 77 do 15. 7. 2006, MUDr. Vladimíru Juklovi, bytem
Víděňská 4 do 31. 1. 2006 a paní Haně Mánkové, bytem Kollárovo nám. 3 do 15. 7. 2005
dle důvodové zprávy bod bod 2 str. 1, 2
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny spoluvlastníkům domu Stiborova 35,
37 do 31. 5. 2005 dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
4. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny ve výši 14 600,- Kč paní Josefě Zimmermanové, bytem
Rooseveltova 111 za účelem proinvestování do společných částí domu dle důvodové zprávy
bod 4 str. 2
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Univerzitě Palackého v Olomouci možnost uhradit kupní cenu v celkové výši 10 887 518,- Kč
za dům Na Hradě 5 - budova č.p. 245 s pozemkem parc. č. st. 654 zast. pl. o výměře 1 200
m2 a pozemek parc. č. 185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v k.ú. Olomouc-město ve dvou
splátkách s tím, že první splátka ve výši 5 443 759,- Kč bude uhrazena do 30-ti dnů od
podpisu kupní smlouvy a druhá splátka ve výši 5 443 759,- Kč do 30. 6. 2005 dle důvodové
zprávy bod 5 str. 2, 3
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Studie parku v Řepčíně

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6
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Příspěvek SmOl jihovýchodní Asii

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím finančních příspěvků v jednotlivé výši vždy 50.000,- Kč na humanitární pomoc
jihovýchodní Asii na sbírková konta humanitárních organizací UNICEF, Člověk v tísni - SOS
Srí Lanka, ADRA, České katolické charity (Indonésie) a ČČK dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami dle upravené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 8
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Kontrolní činnost u příspěvkových organizací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat materiál dle upravené důvodové zprávy a diskuse z porady primátora a předložit
RMO ve formě návrhu organizačních změn
T: 8.2.2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 9
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Financování investičních akcí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh dalšího postupu dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
znění zadávací dokumentace otevřeného zadávacího řízení na poskytnutí investičního
úvěru, který bude použit na financování investičních akcí statutárního města Olomouce dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat vyhlášení a oznámit otevřené zadávací řízení na poskytnutí investičního úvěru,
který bude použit na financování investičních akcí SmOl dle schválené zadávací
dokumentace dle bodu 3 usnesení
T: 25.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 12
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Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2005-2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
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2. ukládá
ihned realizovat opatření 1-3 dle části II/A důvodové zprávy
T: 25.1.2005
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
vedoucí odboru investic
vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
předložit RMO návrh na zajištění realizace personálního auditu MmOl
T: 25.1.2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
pracovní skupině ve složení dle důvodové zprávy předložit analýzu objednávky veřejných
služeb vč. návrhu dalšího postupu v této oblasti
T: 22.3.2005
O: pracovní skupina
5. ukládá
předložit RMO upravený střednědobý výhled investic SmOl po projednání v pracovní skupině
T: 8.2.2005
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
6. ukládá
předložit návrh záměrů prodeje zbytného majetku SmOl vč. návrhu dalšího postupu a
časového rámce
T: 8.2.2005
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
zahrnout do každého nového investičního či neinvestičního záměru SmOl předkládaného ke
schválení RMO odhad objemu finančních zdrojů potřebných na jeho přípravu a realizaci, v
případě předpokladu vícečetných plateb pak vč. časového harmonogramu. Projekty
kofinancované ze zdrojů EU musí obsahovat též předpokládaný časový harmonogram příjmů
z fondů EU. Nově schválený záměr bude bezodkladně zahrnut do střednědobého výhledu
financování SmOl
T: ihned
O: Rada města Olomouce
vedoucí odborů
8. ukládá
předložit RMO dopracovaný návrh střednědobého rozpočtového výhledu roku 2005 - 2007
T: 5.4.2005
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 13
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Komunitní plánování - návrh smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařadit částku ve výši 110 tis. Kč na vykrytí nákladů přípravné práce projektu do soupisu
nekrytých požadavků na rozpočet města roku 2005
3. schvaluje
návrh smlouvy o dílo na zpracování projektového záměru a projektové žádosti projektu
Komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce do SROP, Opatření 3.2.
4. ukládá
podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektového záměru a projektové žádosti projektu
Komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce do SROP, Opatření 3.2.
T: 25.1.2005
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
předložit časový a věcný harmonogram realizace projektu Komunitního plánování
T: 22.3.2005
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14

18

Doména olomoucko.cz

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle varianty I. upravené důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15

19

Rozpočtové změny roku 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy

10

3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 16

20

Rozpočtové změny roku 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 16.1

21

Žádost o zařazení do seznamu nekrytých požadavků - ZŠ
Přichystalova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
3. ukládá
zařadit částku 216.828,-- Kč do seznamu nekrytých požadavků
T: 25.1.2005
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17

11

22

Povolení vjezdu do PZ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy, odst. 1
3. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy, odst. 2
4. schvaluje
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy, odst. 3
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 19

23

Příprava 14. zasedání ZMO (stanovení termínu a místa konání)

Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
- termín 14. zasedání ZMO: na úterý 22.2.2005 od 9.oo hodin
- místo zasedání: Regionální centrum Olomouc - sál Pegasus, Jeremenkova 40b, Olomouc
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 20

24

Dar statutárnímu městu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
podepsat darovací smlouvu o přijetí finančního daru za účelem rekonstrukce a dodávky
vodní fontány do jezírka ve Smetanových sadech v Olomouci
T: 25.1.2005
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Bod programu: 21

12

25

Komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 22

26

Mistrovství světa v lyžování novinářů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou předloženou důvodovou zprávu - informace o organizaci a zajištění MS v lyžování
novinářů
2. schvaluje
zařazení příspěvku dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtovou změnu na vykrytí požadavku dle bodu 2 usnesení
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 23

27

Kontrola vedení a hospodaření pokladen

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
u pokladny oddělení komunálního odpadu a pokladny agendy řidičů
- zajistit naplnění opatření dle bodu IV/2 závěru kontrolního protokolu č. 4/2004
T: 17.5.2005
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 24

28

ISPA I - poskytnutí podpory ze SFŽP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 00902103 dle předložené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 29.6.2004 č. 2 bod 7.2 a schválit uzavření zástavní smlouvy č.
00902103-Z dle předložené důvodové zprávy
4. ukládá
předložit zástavní smlouvu č. 00902103-Z na nejbližším jednání ZMO ke schválení
T: 8.3.2005
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
5. ukládá
podepsat smlouvu o poskytnutí podpory č. 00902103
T: 25.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 26

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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