USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15.2.2005
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15.2.2005 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 390 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město společnosti Noe s. r. o. za účelem zřízení zázemí k objektu č. p. 603 na
pozemcích parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st. 683/5 zast. pl. o výměře
118 m2, vše v k.ú. Olomouc-město za podmínek dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo jízdy přes pozemky parc. č.
105/2 ost. pl., parc. č. 105/82 ost. pl. a parc. č. 404 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc - město ve
prospěch objektu č. p. 603 na pozemcích parc. č. st. 683/1 zast. pl. a parc. č. st. 683/5 zast.
pl., vše v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod I. 1)
3. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 765 m2 a pozemku parc.
č. st. 683/4 zast. pl. o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc - město společnosti Noe s. r. o.
za účelem zřízení sezónního restauračního zařízení s dětskými prvky za podmínek dle
důvodové zprávy bod I. 1)
2. souhlasí
se záměrem postupu dle důvodové zprávy bod I. 5)
3. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 2. 12. 2003, bod programu 2, bod III. 28) ve věci schválení
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 390 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město společnosti HG servis s.r.o. za účelem zřízení zázemí k restauračnímu
zařízení Fontány za podmínek dle důvodové zprávy bod I. 1)

2. usnesení RMO ze dne 2. 12. 2003, bod programu 2, bod III. 28) ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo jízdy přes pozemky parc. č.
105/2 ost. pl., parc. č. 105/82 ost. pl. a parc. č. 404 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc - město ve
prospěch společnosti HG servis s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1)
3. usnesení RMO ze dne 2. 12. 2003, bod programu 2, bod III. 28) ve věci schválení
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 765 m2 a pozemku parc.
č. st. 683/4 zast. pl. o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc - město společnosti HG servis
s.r.o. za účelem zřízení sezónního restauračního zařízení Včelky za podmínek dle důvodové
zprávy bod I. 1)
4. usnesení RMO ze dne 8. 2. 2005 a souhlasí s navýšením nájemného o inflační koeficient
2,8% u nebytových prostor, které jsou určeny k ponechání v majetku SmOl dle důvodové
zprávy bod I. 4)
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st. 683/5 zast. pl. o
výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc - město společnosti Noe s. r. o. za kupní cenu ve výši
749.770,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na pozemky parc. č. st. 683/1 zast. pl.
o výměře 427 m2 a parc. č. st. 683/5 zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc město ve prospěch statutárního města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že kupující
je povinen pro případ jakéhokoli zcizení předmětné pozemky nabídnout zpětně ke koupi za
stejných podmínek, jak pozemky nabývá a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene umístění trafostanice, včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch
statutárního města Olomouc a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
umístění rozvodných skříní veřejného osvětlení včetně technologie fontány, včetně přístupu
za účelem údržby a oprav ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc a.s. dle důvodové zprávy
bod I. 1)
5. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 59) ve věci schválení
odprodeje pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st. 683/5 zast. pl.
o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc - město společnosti HG servis s.r.o. za kupní cenu
ve výši 749.770,- Kč s tím, že kupní smlouva nabude platnosti dnem podpisu a návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po doložení vlastnického práva
společnosti HG servis s. r. o. k objektům na pozemcích parc. č. st. 683/1 zast. pl., parc. č. st.
683/2 zast. pl. a parc. č. st. 683/5 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město a za podmínky
zřízení předkupního práva na pozemky parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č.
st. 683/5 zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc - město ve prospěch statutárního
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že kupující je povinen pro případ jakéhokoli
zcizení předmětné pozemky nabídnout zpětně ke koupi za stejných podmínek, jak pozemky
nabývá a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění trafostanice,
včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch statutárního města Olomouc a za
podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění rozvodných skříní
veřejného osvětlení včetně technologie fontány, včetně přístupu za účelem údržby a oprav
ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc a.s.
2. část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 45 ve věci výše kupní ceny
za odprodej části pozemku parc. č. 116/8 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc panu Ing. Miroslavu Pospíšilovi a schválit kupní cenu ve výši 30 765,- Kč,
tj. 1 465,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod I. 2)
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 důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy body č. 5,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55.
2. uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy body č. 14 a 49.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy body č. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 15,
20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54.
2. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy body č. 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22,
25, 28, 29, 30, 33, 39, 50, 51, 53, 56, 57.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Veřejná zakázka č. 15-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Moravské divadlo Olomouc rekonstrukce části D „ referenční číslo 15-05 dle upravené důvodové zprávy
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
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Veřejná zakázka č. 24-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Osvětlení středového ostrovu
okružní křižovatky vč. sadových úprav „ referenční číslo 24-05 dle důvodové zprávy
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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: 3.1
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Veřejná zakázka č. 1-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Rozvoj IKT ve městě
Olomouci „ referenční číslo 1-05 dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.2
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Veřejná zakázka č. 5-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřením zadávacím řízení s názvem „Úzké díly - regenerace
panelového sídliště RC 11 „ referenční číslo 5-05 dle upravené důvodové zprávy
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: 3.3
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Veřejná zakázka č. VZ 01/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Oprava fasády a výměna
oken v budově Slovenská 5 (Žerotín), Olomouc“ dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí
Olomouc, a.s.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.4
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Veřejná zakázka č. VZ 02/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení „Zateplení vnějšího pláště objektu
Přichystalova 62,64 Olomouc“ dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí
Olomouc, a.s.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.5
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Veřejná zakázka č. VZ 03/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o otevřeném zadávacím řízení s názvem „Oprava vnějšího pláště
objektu U Letiště 2,4,6,8,10, Olomouc“ dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí
Olomouc, a.s.
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.6
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Veřejná zakázka č. 04/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Výměna zdravotně technické
instalace včetně zařizovacích předmětů ul. Přichystalova 62,64 v Olomouci“ dle upravené
důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí
Olomouc, a.s.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.7
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Veřejná zakázka č. 05/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Výměna elektroinstalace ul.
Příčná 2,4,6,8 v Olomouci“ dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu zadávacího řízení na základě
uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí
Olomouc, a.s.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.8

13

Veřejná zakázka č. 06/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

6

2. schvaluje
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Výměna elektroinstalace budovy
Dolní náměstí 6, Olomouc“ dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním průběhu řízení na základě uzavřené
mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.9
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Veřejná zakázka č. VZ 08/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění oznámení o užším zadávacím řízení s názvem „Oprava fasády s výměnou oken
Žižkovo náměstí 3, Olomouc“ dle upravené důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora PhDr. Marcelu Hanákovou k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou a zajištěním zadávacího řízení na základě uzavřené
mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí a Správou nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.10

15

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Saligerová Zdeňka, Fischerova 4, Olomouc
Zouhar Stanislav, Fischerova 6, Olomouc
Drexlerová Božena, Zdeněk, Černá cesta 13, Olomouc
Mazanec Jan, Dita, Černá cesta 33, Olomouc
Tichý Tomáš, Martina, Ostružnická 9,11, Olomouc
Vališová Lenka, Václav, Synkova 5, Olomouc
Vrtělová Petra, Martin, Synkova 13, Olomouc
Motyka Petr, Synkova 13, Olomouc
Němec Martin, Monika, Synkova 13, Olomouc
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Peša Pavel, Synkova 11, Olomouc
Antonová Helena, Dorel, Synkova 11, Olomouc
Borýsková Jana, Lubomír, Černá cesta 15, Olomouc
Látalová Jindřiška, Černá cesta 11, Olomouc
Šenková Ludmila, Černá cesta 11, Olomouc
Krčová Eva, Josef, Černá cesta 5, Olomouc
Balážová Mária, P.Přichystala 66, Olomouc
Vavrek Jan, Růžena, P. Přichystala 68, Olomouc
Handlová Irena, Michal, U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1a)
b) 1 rok s nájemci:
Koukalová Janka, Jiří, Jiráskova 10C, Olomouc
Šufana Jiří, Jitka, Jiráskova 10C, Olomouc
Bartošová Monika, Černá cesta 15, Olomouc
Láhner Lubomír, Anna, Holická 51, Olomouc
Bezděková Ludmila, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1b)
c) 1/2 roku s nájemci:
Danihelová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc
Bubela Marek, Rumunská 11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1c)
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Berková Libuše, Sladkovského 1C, Olomouc
Bandyová Jarmila, P. Přichystala 70, Olomouc
Kulhánková Michaela, Karafiátova 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu:
Anna Pabišková, Miluška Pabišková,Stiborova 24, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
4. s rozšířením nájemních smluv:
na byt Riegrova 33, Olomouc, MUDr. Libuše Widermannová o vnuka Pavla Drábka
na byt Řezáčova 18, Olomouc, Bohumil Selucký o syna Lukáše Seluckého
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)
5. se změnou nájemce:
Jana Chocholová, Zikova 9, Olomouc - dříve rodiče - František a Blanka Chocholovi
Věra Gažarová, Řezáčova 16, Olomouc - dříve matka - Věra Gažarová
dle důvodové zprávy bod 5 a, b)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
navržený postup a uděluje společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. souhlas s výstavbou 2
OPS pro objekty Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13 a Nešporova 7,9,11,13,15 za podmínky
souhlasného stanoviska budoucích vlastníků jednotek a za podmínky, že nedojde ke zdržení
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při realizaci prodeje domů, dle upravené důvodové zprávy bod 1.
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 21. 9. 2004 ve věci schválení kupní ceny ideální 1/2 domu
Tyršova 13 s ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 285 zast. pl., o výměře 370 m2, v k. ú.
Hodolany dle upravené důvodové zprávy bod 2.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
novou kupní cenu ideální 1/2 domu Tyršova 13 s ideální 1/2 pozemku panu Z. Lukášovi parc.
č. st. 285 zast. pl., o výměře 370 m2, v k. ú. Hodolany, a to ve výši 716 900,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatné nabytí pozemků parc.č. zast.pl. parc.č.st. 833 zast.pl. o výměře 248 m2, pod
domem Skupova 17, č.p. 575, parc.č.st. 834 zast.pl.o výměře 248 m2, pod domem Skupova
15, č.p. 574, parc.č.st. 835 zast.pl. o výměře 251 m2, pod domem Skupova 13,č.p. 573,
parc.č.st. 836 zast.pl.o výměře 247 m2, pod domem Skupova 11, č.p. 572, parc.č.st. 837
zast.pl.o výměře 248 m2, pod domem Skupova 9, č.p. 571, parc.č.st. 838 zast.pl.o výměře
248 m2, pod domem Skupova 7, č.p. 570, parc.č.st. 839 zast.pl.o výměře 248m2, pod
domem Skupova 5, č.p. 569, parc.č.st. 840 zast.pl.o výměře 249m2,pod domem Skupova
3, č.p. 568, parc.č.st. 841 zast.pl.o výměře 249m2, pod domem Skupova 1, č.p. 567,
parc.č.st. 854 zast.pl.o výměře 250 m2, pod domem Trnkova 22, č.p. 554, parc.č.st.855
zast.pl. o výměře 247m2, pod domem Trnkova 20, č.p. 553, v k.ú. Nové Sady ,obec
Olomouc a parc.č. st. 231/1 zast.pl. o výměře 250m2, pod domem Černá cesta 18,
č.p.130, parc.č.st.231/2 zast.pl. o výměře 252m2, pod domem Černá cesta 16,č.p.
131,parc.č. st.232/1 zast.pl. o výměře 242m2, pod domem Černá cesta 14,č.p. 132, parc.č.
st.232/2 zast.pl. o výměře 243m2, pod domem Černá cesta 12 č.p. 133, parc.č. st.346
zast.pl. o výměře132m2, pod domem Černá cesta 4, č.p. 135 parc.č. st. 347 zast.pl. o
výměře 81m2, pod domem Černá cesta 2,č.p. 136 parc.č. st. 348 zast.pl. o výměře 257m2,
pod domem Černá cesta 41,č.p. 116 parc.č. st. 349 zast.pl. o výměře 255m2, pod domem
Černá cesta 43, č.p. 117 parc.č. st. 350 zast.pl. o výměře 254m2, pod domem Černá cesta
45,č.p. 118, parc.č. st. 351 zast.pl. o výměře 254m2, pod domem Černá cesta 47 č.p. 119,
parc.č. st. 352 zast.pl. o výměře 259m2, pod domem Černá cesta 49,č.p.120 vše v k.ú.
Klášterní Hradisko, z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního město Olomouce dle dodatku důvodové zprávy bod 3 str. 1,2 .
5. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 14. 12. 2004 ve věci prodeje domu Masarykova 19, 21 s
pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 830 m2 v k. ú. Olomouc-město a schválit
nové kupní ceny domu Masarykova 19, 21 s pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře
830 m2 v k. ú. Olomouc-město dle dodatku důvodové zprávy bod 4 str. 2, 3 a přílohu č. 1.
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Rozpočtové změny roku 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005
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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: 6

18

Zoologická zahrada Olomouc - žádost

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vyhovuje žádosti
příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle předložené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6.1

19

MDO - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci akce „MDO - rekonstrukce části D“ v letech 2005/6
3. ukládá
podepsat prohlášení primátora o zajištění vlastních finančních prostředků
T: 8.3.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 7

20

Informační orientační systém

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
zásady zpracované studie
3. schvaluje
doporučení předkladatele dle upravené důvodové zprávy
4. schvaluje
pořízení dalšího stupně projektové dokumentace a dopracování studie
5. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu 4 upravené důvodové zprávy
6. schvaluje
postup přípravy projektu k předložení žádosti do vyhlášené výzvy SROP
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 8

21

Phare 2003/II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navrhované složení realizačních týmů dle bodů 1.6, 2.6 a 3.6 důvodové zprávy
3. souhlasí
s přijetím grantu ve výši 600 000 EUR na realizaci projektu Propojovací komunikace ulic U
Panelárny a Roháče z Dubé v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) - grantové
schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06 dle přílohy č.2
důvodové zprávy
4. souhlasí
se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí grantu na realizaci projektu Propojovací
komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé dle přílohy č.2 důvodové zprávy
5. souhlasí
s přijetím grantu ve výši 540 938 EUR na realizaci projektu Rekonstrukce komunikace a
inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého v rámci Národního programu Phare 2003 (část II)
- grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06 dle
přílohy č. 6 důvodové zprávy
6. souhlasí
se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí grantu na realizaci projektu Rekonstrukce
komunikace a inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého dle přílohy č.6 důvodové zprávy
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7. souhlasí
s přijetím grantu ve výši 445 750 EUR na realizaci projektu Rekonstrukce lávky pro pěší ve
Smetanových sadech v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) - grantové schéma
na podporu turistické infrastruktury CZ2003/005-601.08.07 dle přílohy č.10 důvodové zprávy
8. souhlasí
se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí grantu na realizaci projektu Rekonstrukce lávky
pro pěší ve Smetanových sadech dle přílohy č.10 důvodové zprávy
9. zplnomocňuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí grantu na
realizaci projektu Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé v rámci
Národního programu Phare 2003 (část II) - grantové schéma na podporu podnikatelské
infrastruktury CZ2003/005-601.08.06
10. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci projektu Propojovací komunikace ulic U
Panelárny a Roháče z Dubé v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) - grantové
schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06 do 24.2.2005
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
11. zplnomocňuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí grantu na
realizaci projektu Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého v
rámci Národního programu Phare 2003 (část II) - grantové schéma na podporu
podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06
12. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci projektu Rekonstrukce komunikace a
inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého v rámci Národního programu Phare 2003 (část II)
- grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/005-601.08.06 do
24.2.2005
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
13. zplnomocňuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvu o poskytnutí grantu na
realizaci projektu Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových sadech v rámci Národního
programu Phare 2003 (část II) - grantové schéma na podporu turistické infrastruktury
CZ2003/005-601.08.07
14. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci projektu Rekonstrukce lávky pro pěší ve
Smetanových sadech v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) - grantové schéma
na podporu turistické infrastruktury CZ2003/005-601.08.07 do 24.2.2005
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9

12

22

Hřiště Balbínova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit zpracování projektové dokumentace na 1. etapu realizace hřiště Balbínova
T: 14.6.2005
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10

23

Kasárna Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11

24

Energetický zákon

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací úsporných opatření navrhovaných energetickými audity podle varianty č. 2
důvodové zprávy
3. ukládá
přepracovat přílohu důvodové zprávy v návaznosti na záměry SMO v oblasti manipulace s
majetkem
T: 8.3.2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. schvaluje
zařazení finančních prostředků na realizaci úsporných opatření do střednědobého výhledu
financování SmOl
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5. ukládá
jednotlivým správcům objektů postupovat dle varianty 2 důvodové zprávy
T: září 2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
6. ukládá
informovat správce objektů o přijatém usnesení
T: 8.3.2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 12

25

Plán kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na
rok 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh 1 až 3
2. schvaluje
Plán kontrolní činnosti odboru vnitřního auditu a kontroly na rok 2005 v rozsahu přílohy č. 1
k důvodové zprávě
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 14

26

Organizační záležitosti - organizační změna v ekonomickém
odboru MmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v ekonomickém odboru dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 3. 2005
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. ukládá
předložit návrh na případné doplnění či úpravy náplně činnosti oddělení finanční strategie
T: pololetně
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16
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27

Organizační záležitosti - nové organizační uspořádání odboru
vnitřního auditu a kontroly

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
novou organizační strukturu odboru vnitřního auditu a kontroly MmOl dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2005
3. ukládá
předložit návrh na případná doplnění či úpravy náplně činnosti odboru vnitřního auditu a
kontroly
T: pololetně
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Večeř Jan, Bc., tajemník
4. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16.1

28

Procesní analýza - návrh smluvních podmínek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) návrh smluvních podmínek na realizaci procesního auditu včetně časového
harmonogramu prací - 1. etapa
b) složení interního projektového týmu pro spolupráci s firmou, návrhy opatření a realizaci
dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uskutečnit výběr firmy podle platné interní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro
realizaci 1. etapy - procesního auditu
T: 22.3.2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. souhlasí
se zařazením finanční částky na realizaci personálního auditu uvedené v důvodové zprávě
do nekrytých požadavků
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16.2

29

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16.3

30

Organizační záležitosti - investiční dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh motivačního systému pro investiční dotace dle důvodové zprávy s účinností ode dne
schválení, tj. 15.2.2005
3. ukládá
postupovat dle motivačního systému uvedeného v důvodové zprávě
T: průběžně
O: vedoucí odboru investic
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16.4

31

Organizační záležitosti - změna „Podpisového řádu
statutárního města Olomouce“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu „Podpisového řádu statutárního města Olomouce“ s účinností od 16. 2. 2005
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16.5

32

Program - Podpora terénní sociální práce 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh podání žádosti o dotaci na Úřad vlády ČR na Podporu terénní sociální práce 2005
3. schvaluje
povinnou finanční spoluúčast statutárního města Olomouce ve výši 108 tis. Kč
4. ukládá
předložit návrh žádosti o dotaci na Úřad vlády na Podporu terénní sociální práce 2005 ke
schválení zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17

33

Financování kultury - informace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18

34

Nabídka Kommunalkredit Austria AG

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 19

17

35

Cash - flow

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 20

36

Žádost firmy CORONA OK s. r. o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2 dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 21

37

ZOO BUS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
po projednání se zástupci představenstva DPMO, a.s. uzavření smlouvy dle důvodové
zprávy
3. ukládá
vedoucímu odboru dopravy ve spolupráci s DPMO, a.s. a OVVI navrhnout rozšíření spojů
linky 111
T: 8.3.2005
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 22

38

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. odvolává
členy komisí RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
členy komisí RMO dle upravené důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města
a) odvolat člena finančního výboru dle důvodové zprávy
b) jmenovat člena finančního výboru dle důvodové zprávy
c) jmenovat člena kontrolního výboru dle důvodové zprávy
5. ukládá
předložit návrh na změny ve výborech ZMO na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 23

39

Různé - Trophées APAJH

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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