USNESENÍ
z 5. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 1. 2011
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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním,
pololetním a ročním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO:
- k termínu plnění 11. 1. 2011 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A, B, C, D předložené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- část 3, bodu 23 usnesení RMO ze dne 15.01.2008, týkající se aktualizace Analýzy rizik
SMOl za rok 2008 dle části D) důvodové zprávy
- část 3, bodu 16 usnesení RMO ze dne 12.01.2010, týkající se aktualizace Analýzy rizik
SMOl za rok 2010 dle části D) důvodové zprávy
- část 5 bodu 28 usnesení RMO ze dne 06.03.2001, týkající se Stavu požární ochrany města
Olomouce dle části D) důvodové zprávy
- část 2, bodu 28 usnesení RMO ze dne 10.03.2009, týkající se Stavu požární ochrany
města Olomouce za rok 2009 dle části D) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 4 676 m2 (dle GP parc.
č. 959/41 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Regionální centrum
Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout pozemek parc. č. 446/3 ostat. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

3. záměr pronajmout budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast.
pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. záměr pronajmout část stavby - zídky umístěné na pozemku parc. č. 451/33 ostat. pl. v k.
ú. Povel, obec Olomouc za účelem umístění a provozování reklamního zařízení
o rozměrech plochy reklamní tabule 1,3 m x 1,9 m dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
5. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku parc.
č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/11 zahrada) o výměře 458 m2, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.6.
6. záměr odprodat část pozemku parc. č. 590/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 (dle GP díl „b“)
a část pozemku parc. č. 601/25 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
7. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 938/3 ostat. pl. o výměře 300 m2
a pozemek parc. č. 446/3 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
10. záměr odprodat pozemek parc. č. 1029/9 zahrada o výměře
24 m2, část pozemku
parc. č. 1028/7 ostat. pl. o výměře 95 m2 (dle GP díl „b“) a část pozemku parc. č. 980/9
zahrada o výměře 16 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.13.
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
12. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP v budově č.p.
889 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc společnosti Interiérové studio podlah a dveří s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.14.
13. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2
a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl
1/2) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
14. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 345/2 ostat. pl. o výměře 140 m2, části
pozemku parc. č. 527/5 ostat. pl. o výměře 180 m2 a části pozemku parc. č. 346/4 ostat. pl.
o výměře 270 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc Olomouckému kraji dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
15. pronájem části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 189 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
16. pronájem částí pozemků parc. č. 837 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. pl.
o výměře 25 m2, parc. č. 583/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda
o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty,
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státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
17. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na části pozemků parc. č. 837 ostat. pl.
o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 583/35 orná půda o výměře
70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
18. pronájem pozemku parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a části pozemku parc.
č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 1 798 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti GRM Systems s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19. pronájem části pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 3 154 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do 31. 12. 2018 a části pozemku parc. č. 680/3
trvalý travní porost o výměře 60 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to k 1. 10. běžného kalendářního roku panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
20. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, části
pozemku parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 4 954 m2 a části pozemku parc. č. 380/3 ostat. pl.
o výměře 1 810 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc Sportovnímu
fotbalovému klubu Nedvězí do 31. 12. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
21. pronájem částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 2 324 m2, parc. č. 128 ostat. pl.
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 116/1 trvalý
travní porost o výměře 2 855 m2 a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. (smlouva o nájmu č. 3) dle
důvodové zprávy bod č. 2.11.
22. pronájem části pozemku parc. č. 128 ostat. pl. (dle GP parc. č. 128/6) o výměře 115 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 a parc.
č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
společnosti MORAVO trading spol. s r.o. (smlouva o nájmu č. 4) dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
23. uzavření dohody se společností MORAVO trading spol. s r.o. o skončení smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě č. MAJ-PR-BNS/4/2010/Vr ze dne 1. 11. 2010 ke dni účinnosti
smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 128 ostat. pl. (dle GP parc. č. 128/6) o výměře
115 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119
m2 a parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
24. pronájem části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 – rozšíření
subjektů na straně nájemců dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
25. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
26. pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
27. pronájem části pozemku parc. č. st. 132/57 o výměře 9 m2 v
k. ú. Řepčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
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28. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx- lokalita č. 1 (stánek č. 7)
– ul. 28. října pro prodej dárkových předmětů od 1. 3. 2011 do 30. 12. 2011 dle důvodové
zprávy bod č. 2.16.
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 786/1 ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 786/1 ostat.
pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.17.
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 453/2 ostat. pl., parc. č. 442 ostat.
pl., parc. č. 453/13 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1116/2 ostat. pl.,
parc. č. 1116/1 ostat. pl., parc. č. 451/6 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1945/1 ostat. pl. a parc. č. 1852 ostat. pl., vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.19.
33. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc.
č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k.
ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 2.20.
34. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.
č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č.
487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1072 ostat. pl. a parc. č. st. 1324 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GTS Czech
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1072 ostat.
a parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti GTS Czech s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
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38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7
ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.22.
39. pronájem nebytového prostoru o výměře 12,70 m2 v 1. NP v objektu ZŠ a MŠ Olomouc,
Demlova č.p. 518, č.o. 18 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. v k.
ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MEDIVIZE s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
40. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
vodovodního a kanalizačního řadu na části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře
509 m2 (dle GP parc. č. 429/25 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
41. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 03 vodovodu a SO 02 kanalizace vybudované
v rámci stavby „Olomouc – Řepčín, inženýrské sítě pro RD – SO 03 vodovod a SO 02
kanalizace“, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárci a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
42. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi společností TOURIST CENTRUM s.r.o.
a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
43. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
„Prodloužení vodovodního řadu v ul. Hynaisova a Wellnerova“, mezi statutárním městem
Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Centrum Wellnerova s.r.o. jako
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
44. uzavření dodatku č. 42 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
45. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/29/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a společností ZRNO, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
2. souhlasí
1. s prodloužením termínů pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31.1.2012
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31.1.2013 při
pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 2 500 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti K - stav stavební a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
2. s odpisem proinvestované částky ve výši 135 553,60 Kč včetně DPH spočívající
v rozšíření zubní ordinace v nebytovém prostoru o výměře 12,70 m2 v 1. NP v objektu ZŠ
a MŠ Olomouc, Demlova č.p. 518, č.o. 18 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st.
615 zast. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastním účetnictví nájemce společnosti
MEDIVIZE s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
3. nevyhovuje žádosti
1. sdružení N.C.A. o.s. o pronájem části budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích
parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st. 1346/4 a parc. č. st.
1346/5, vše zast. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
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2. společnosti VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 314/1
zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4. uděluje
společnosti A-Munitor s.r.o. souhlas s umístěním stavby administrativní budovy Envelopa a s
provedením hydrogeologického průzkumu na pozemku parc. č. 124/17 ostat. pl. o výměře
4 934 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 27. 1. 2009, bod programu 2, bod 2.9. ve věci schválení pronájmu
budovy bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k.
ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 29) panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
2. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod 3.2. ve věci schválení doplnění
smluvních podmínek u pronájmu budovy bez č. p./č. e. jiná stavba na pozemku parc. č. st.
1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 29) panu
xxxxxxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
3. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 2.42 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 451/6 ostat. pl., parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 453/2
ostat. pl., parc. č. 442 ostat. pl., parc. č. 453/13 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,
parc. č. 1116/2 ostat. pl., parc. č. 1116/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
4. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010, bod programu 2, bod 2.21 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouc, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
5. část usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 5.14. ve věci schválení
uzavření plánovací smlouvy na stavby IO-01 Napojení horkovodu, IO-02 Prodloužení
vodovodního řadu, IO-10 Zpevněné plochy – chodníky a občasné pojížděcí plochy, IO-11
Parkoviště Rokycanova, IO-09 Nové trasy kabelů VO, IO-06 Nová trasy Kabelů VN 22 kV
a IO-08 Nové trasy kabelů SLP Telefonica a RioMedia, budované v rámci stavby
„POLYFUNKČNÍ KOMPLEX ROKYCANOVA, OLOMOUC“, mezi statutárním městem
Olomouc a společností A-Munitor s.r.o. dle důvodové zprávy spočívající ve vypuštění
pozemku parc. č. 355/10 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc z plánovací smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemku parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
11 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
2. odprodej části pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 17 m2 (dle GP parc. č. 58/3
ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 36 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
3. směnu části pozemku parc. č. 237/6 (dle GP parc. č. 237/8) trvalý travní porost o výměře
32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STALAMP, s.r.o. za část
pozemku parc. č. 384/115 (dle GP parc. č. 384/141) orná půda o výměře 32 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
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4. směnu pozemků parc. č. 15/24 o výměře 76 m2, parc. č. 432/3 o výměře 135 m2 a parc.
č. 432/5 o výměře 37 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana
Ladislava Krejčíře za pozemek parc. č. 15/23 zahrada o výměře 28 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město
Olomouc uhradí panu Ladislavu Krejčířovi doplatek cenového rozdílu ve výši 235 400,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
5. odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 509 m2 (dle GP parc. č. 429/25
ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Převozová služba DELTA, s.r.o. za
kupní cenu ve výši 695 550,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 25 dodatku k důvodové zprávě ve
věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části
pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/11 zahrada) o výměře
458 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 86.210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí parc.č. 99/17 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 99/18
ostatní plocha, zeleň, obě v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví
státu, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových na dobu od 1.2.2011 do 31.1.2019 za účelem ochrany přírody a péče o životní
prostředí dle realizace projektu „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých
historických sadech - Čechovy a Bezručovy“ vedeného pod registračním číslem
CZ.1.12/2.1.00/13.00661, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
Černá cesta 13, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 7 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I.P.Pavlova 62, Olomouc, o velikosti 1+kk, č.b. 25 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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dle důvodové zprávy bod 1 a, b)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc

b)
na 2 roky – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Palackého 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)
2.
s prodloužením smluv o poskytnutí přístřeší na 3 měsíce:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
3.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní lán 25, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
4.
s neprodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší:
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
5.
s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
dle důvodové bod 6 a, b, c, d)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Holečkova 9, dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Holečkova 9, dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3. 1.

6

Stanovení výše nájemného v městských bytech

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navýšení nájemného v souladu se zákonem 107/2006 Sb. a sdělením Ministerstva pro místní
rozvoj č. 180/2009 Sb. dle důvodové zprávy, tzn. s platností od 1. května 2011
3. schvaluje
volné nájemné ve výši 76,- Kč/m2/měsíc s účinností od 1.3.2011, u nově uzavíratelných
smluv s platností od 12.1.2011
4. schvaluje
nájemné v DPS a v bytech zvláštního určení zvýšit dle varianty B, s účinností od 1.3.2011, u
nově uzavíraných smluv s platností od 12.1.2011.
5. schvaluje
volné nájemné na Holické 51 ve výši 40,-Kč/m2/měsíc s účinností od 1.3.2011, u nově
uzavíraných smluv s platností od 12.1.2011
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

7

Rozpočtové změny roku 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu - část A a část B, včetně dodatku
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2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 - část A, včetně dodatku
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2010 dle upravené důvodové zprávy - část A, včetně dodatku
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Veřejná zakázka č. 11002 – zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Zabezpečení kanalizace Novosadský Dvůr - součást zad. řízení společně s
Přeložkou kanalizačního sběrače C“ archivní číslo 11002.
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o. na provedení zadávacího řízení
archivní číslo 11002.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 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, v jehož kompetenci je odbor investic k podpisu
všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Veřejná zakázka č. 10074 - 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 „Revitalizace a regenerace sídliště – „obytná zóna Povel“ –
zpracování DUR, DSP+DZS“ archivní číslo 10074.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.
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Tramvajová trať Nové Sady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s rozdělením stavby I. etapy tramvajové trati na dvě části dle důvodové zprávy
3. souhlasí
souhlasí s dopracováním záměru projektu o připomínky NKJ a přeložení dopracovaného
záměru vč. příloh do AJ dle bodu B.5) důvodové zprávy
4. ukládá
pracovní skupině předložit návrh postupu realizace stavby TT rozdělené na dvě části dle
důvodové zprávy včetně návrhu na financování
T: 22. 2. 2011
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
určit vedoucího projektu
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
předložit návrh případných aktualizací Smlouvy o spolupráci na základě současného stavu a
výsledků právního posouzení
T: 25. 1. 2011
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Tramvajová trať Nové Sady - studie proveditelnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zpracovat kvantifikace všech investičních nákladů dle bodu 1) a 2) důvodové
zprávy a předložit ji ekonomickému odboru
T: 22. 2. 2011
O: vedoucí odboru investic
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3. ukládá
odboru evropských projektů zpracovat předpoklad možnosti podpory projektu dle bodu 3)
důvodové zprávy a předložit ji ekonomickému odboru
T: 22. 2. 2011
O: vedoucí odboru evropských projektů
4. ukládá
odboru dopravy a DPMO zpracovat kvantifikace vývoje budoucích provozních nákladů dle
bodu 3) důvodové zprávy a předložit ji ekonomickému odboru
T: 22. 2. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
5. ukládá
ekonomickému odboru zpracovat propočty ekonomického dopadu na rozpočet SMOl dle
bodu 4) a 6) důvodové zprávy a předložit je Radě města Olomouce
T: 22. 3. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7. 1.
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Plavecký stadion - logo

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci loga dle bodu B) 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
barevné řešení fasády dle bodu C) důvodové zprávy
4. ukládá
odsouhlasení výrobní dokumentace detailního provedení loga Plaveckého stadionu odboru
vnějších vztahů a informací v průběhu realizace stavby za účasti odboru investic
T: prosinec 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Plavecký stadion - dodatek č. 15 ke smlouvě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
dodatek č. 15 dle varianty 2 článku 1 tohoto dodatku ke Smlouvě o nájmu, správě a
provozování Plaveckého stadionu dle přílohy č. 1 předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
přílohu č. 7 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu dle přílohy č. 2
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
ceník: Stanovení cen služeb - středisko plavání kojenců a batolat, dle důvodové zprávy
5. ukládá
ihned podepsat dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého
stadionu
T: 25. 1. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 8. 1.
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Sportovní klub SK UP - dodatek ke smlouvě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení Smlouvy o bezplatném užívání Plaveckého stadionu a navýšení počtu hodin
bezplatného užívání Plaveckého stadionu dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
ihned uzavřít dodatek ke Smlouvě o bezplatném užívání Plaveckého stadionu v Olomouci ve
smyslu bodu 2 tohoto usnesení
T: 25. 1. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Vyhodnocení Vánočních trhů 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhodnocení Vánočních trhů 2010 dle předložené důvodové zprávy

13

3. ukládá
realizovat uvedená doporučení pro další ročníky Vánočních trhů
T: prosinec 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
4. ukládá
vyplatit kauci na účet Kulturní Olomouce, o.p.s.
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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IPRM - změny v ŘV

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu ve složení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc dle bodu 2.1. důvodové zprávy
3. schvaluje
změnu ve složení Řídícího výboru IPRM Městské parky dle bodu 2.2. důvodové zprávy
4. schvaluje
změnu ve složení Řídícího výboru IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc dle bodu
2.3. důvodové zprávy
5. schvaluje
změnu ve složení Řídícího výboru IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle bodu 2.4.
důvodové zprávy
6. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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IPRM - zařazení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektového námětu Inovační upgrade SW produktu Monitorování a řízení projektů
na platformu MS SilverLight do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Skupova, Trnkova - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přijetím dotace dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního
programu pro období 2007 - 2013 na realizaci projektu s identifikačním číslem EDS
117D11H000390 "Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích stání"
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Dodatek č.2 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č.2 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
3. schvaluje
přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní škola Olomouc,
Stupkova 16 dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

15

20

Střední škola a Základní škola DC 90 - žádost o stanovisko ke
změně kapacity

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vydává
stanovisko ke změně kapacity oborů vzdělání pro Střední školu a Základní školu DC
90,s.r.o., Olomouc - Topolany, Nedbalova 36 dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Aktualizace Analýzy rizik SMOl za rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
provést interní opatření k eliminaci rizik vyplývajících z Analýzy rizik SMOl na základě
předložené důvodové zprávy
T: 22. 3. 2011
O: vedoucí odborů
ředitelé příspěvkových organizací
3. ukládá
aktualizovat Analýzu rizik SMOl o poznatky z kontrolní činnosti za rok 2011
T: ročně
O: vedoucí odborů
ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 17.

22

Audit hospodaření s pokutovými bloky, vymáhání pokut a
vedení příjmů z pokut na pokladně

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy 28/2010
T: 5. 4. 2011
O: vedoucí živnostenského odboru
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.
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Veřejná služba - smlouva o vzájemné spolupráci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby s Charitou Olomouc dle přílohy
důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi SMOl Martinu Novotnému podepsat smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti
veřejné služby dle přílohy důvodové zprávy
T: 25. 1. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.

24

Průmyslová zóna Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vstup investorů do PZ Šlechtitelů dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 22.

25

Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s odvoláním členů Povodňové komise města Olomouce dle důvodové zprávy
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3. jmenuje
nově navržené členy Povodňové komise města Olomouce dle důvodové zprávy
4. schvaluje
složení Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
5. ukládá
zapracovat personální změny v Povodňové komisi města Olomouce jako součást
dokumentace protipovodňové ochrany města Olomouce
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

26

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

27

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Tomkova dle bodu 2. důvodové zprávy
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Krapkova dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.

28

Parkování Hynaisova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se změnou dopravního značení dle důvodové zprávy
3. ukládá
vytipovat vhodné lokality pro dočasnou deponii vytěženého materiálu pro budoucí investiční
akce SMOl
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
vytipovat vhodné lokality pro umístění sáňkovacích kopců
T: 22. 2. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

29

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy č. 1
3.
souhlasí
s vydáním 8 ks karet typu "D" pro KÚOK
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
3. ukládá
podepsat Dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T: 25. 1. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Tarifní dohody ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK
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Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Tarifní dohodu ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje v roce 2011 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. schvaluje
Tarifní dohodu ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje v roce 2011 dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy
4. schvaluje
Tarifní dohodu ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje v roce 2011 dle přílohy č. 3 této důvodové zprávy
5. ukládá
podepsat Tarifní dohody ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje v roce 2011 dle předložené důvodové zprávy
T: 25. 1. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29.

32

Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
připravit alternativu řešení exekucí
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

Zahraniční kontakty statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů SMOl na rok 2011
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
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Bod programu: 31.

34

Vyřazení neupotřebitelného majetku - ZOO, MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy u příspěvkových organizací:
a) Zoologická zahrada Olomouc příspěvková organizace
b) Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
3. ukládá
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím RMO uvedené příspěvkové organizace
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
připravit pravidla pro změnu kompetencí ředitelů příspěvkových organizací při vyřazování
majetku
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Nápravná opatření odboru dopravy ke zprávě č. 22/2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
nedořešené problémy řešit ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje v rámci
připravované koncepce využití areálu
T: 5. 4. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

Rozpracování usnesení a diskuse z
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2. zasedání ZMO,

konaného dne 21.12.2010
Rada města Olomouce po projednání:
1. pověřuje
k bodu 7, části 3 usnesení ZMO ze dne 21.12.2010 - Zrušení Fondu rozvoje bydlení
statutárního města Olomouce a Pravidel statutárního města Olomouce o použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce:
- ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního
města Olomouce
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
2. ukládá
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 21.12.2010 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2011:
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených
rozpočtových změnách roku 2011
T: průběžně
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
k bodu 14, části 4 usnesení ZMO ze dne 21.12.2010 - Vydání souboru změn č.
XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, vydání souboru změn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc
veřejnou vyhláškou (T: ihned)
T: 25. 1. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
k podnětu člena ZMO Ing. A. Kropáčka, přednesenému při projednávání bodu „Prodej domů“
na ZMO 21.12.2010:
- stanovit pravidla pro prodej zbytkových pozemků
T: 25. 1. 2011
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
5. ukládá
k podnětu člena ZMO doc. Vomáčky, přednesenému při projednávání bodu „Prodej domů“
na ZMO 21.12.2010:
- odboru interního auditu a kontroly zabývat se záležitostí prodeje domu Hněvotínská 18
T: 22. 2. 2011
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 36.

37

Různé - DPS Slavonín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.

ukládá
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náměstkovi RNDr. Šnevajsovi prověřit možnost financování akce z programu JESSICA
T: 25. 1. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

38

Sluňákov - smlouva na provoz Domu přírody Litovelského
Pomoraví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením přiloženého Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.j. 12375/KŘED/2009 ze dne
26.11.2009 mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Sluňákovem centrem ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

39

Dopravní komise Ministerstva dopravy a Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pověření náměstka primátora Ing. Vlacha k zastupováním města Olomouc v dopravní komisi
Ministerstva dopravy
3. ukládá
vyzvat ministra dopravy k oficiálnímu ustavení této komise
T: 25. 1. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
zpracovat návrh opatření ke snížení nákladů východní tangenty
T: 22. 3. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

5.

revokuje
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usnesení Rady města Olomouce ze dne 29. 11. 2010 o jmenování Ing. Petry Pospíšilové a
za ni jmenuje Ing. Janu Dokoupilovou - odbor dopravy do pracovní skupiny Olomouckého
kraje ve věci organizátora veřejné dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 39.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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