USNESENÍ
z 99. schůze Rady města Olomouce, konané dne 4. 5. 2010
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)

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 04.05.2010 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 2, část 5 usnesení RMO ze dne 26.1.2010, týkající se Majetkoprávních záležitostí
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. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č.
1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. pronájem částí pozemků parc. č. 842/5 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 576/2 ostat. pl.
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 555/7 ostat. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 132/23
ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 750 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, parc. č. 520/1 ostat. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 580/1 ostat. pl. o výměře
2 m2 a parc. č. 168/18 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 586/1 ostat.
pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 103/2 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc město, vše obec Olomouc společnosti VENDI s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
3. pronájem pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
4. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 ostatní plocha o výměře 512 m2, parc. č. 1721/2
ostatní plocha o výměře 977 m2, parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 1 201 m a parc. č.
1721/22 ostatní plocha o výměře 687 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

5. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1721/3
ostatní plocha o výměře 863 m2 a parc. č. 1721/22 ostatní plocha o výměře 1 102 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 2.5.
6. pronájem částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41
ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
7. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/2 ostat. pl. a parc. č. 1023 ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 265/1 orná půda v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/2 ostat. pl.
a parc. č. 1023 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.
265/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
9. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/7/2008/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/9/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
11. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/10/2008/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a společností Moravia Star Invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/20/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a společností Moravia Star Invest s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č.
5.4.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup jiné stavby č. p. 939 s pozemkem parc. č.
st. 692 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 666 m2 (hlavní sklad), vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc z vlastnictví Muzea Olomoucké pevnosti, o.s. do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti OI

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

2

2. schvaluje
prominutí úhrady podílu daně z převodu nemovitostí v celkové výši 26.685,- Kč, která vznikla
v souvislosti se směnou pozemků parc.č. 539/1, 509/17, 670/35, 893/6 a 1193/28 všechny
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc.č. 1193/29 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
vlastnictví SMOl, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27.4.2010 v bodě, kterým bylo
schváleno uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2
(oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový
fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku
parc. č. 147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního
města Olomouce bez cenového doplatku
a
schválit uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2
(oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový
fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku
parc. č. 147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního
města Olomouce, za doplatek cenového rozdílu pozemků ve výši 61.200,- Kč, dle bodu 2
předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění a provozování podzemního vedení kanalizace a v právu vstupu a vjezdu
oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na uvedené pozemky
(právo chůze), jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem
provádění čištění, údržby a oprav podzemního vedení kanalizace v souvislosti s jejím
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k pozemkům, parc. č.
622/3, parc. č. 654/1, parc. č. 654/2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které
jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.,
dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
2. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 889 (Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1774
m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a ukládá odboru majetkoprávnímu připravit
prodej předmětných nemovitostí po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
dle důvodové zprávy bod 1.1., varianta B)
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3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. o revokaci usnesení Zastupitelstva města
Olomouce ze dne 27.04.2010 bod 6, část 35 ve věci odprodeje budovy č. p. 411, 415 (tř.
Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, Bytovému družstvu PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27
a ulici Švédská 415/12 za kupní cenu ve výši 36.000.000,- Kč a vypsání nového výběrového
řízení, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1., varianta A)
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu pokračovat v procesu uzavření kupní smlouvy na prodej budovy č.
p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s Bytovým družstvem PASÁŽKA na Tř. Svobody
411/27 a ulici Švédská 415/12, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1., varianta A)
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Černá cesta 33, Olomouc, vel.1+1, č.b. 38 sxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1)
3. souhlasí
s rozšířením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, Gorazdovo nám. 3A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, Gorazdovo nám. 3A, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Bytové záležitosti – DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul.
Balbínova 5, dle předložené důvodové zprávy
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3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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Veřejná zakázka č. 10015 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jehož nabídka neplnila
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu komise pro otevírání obálek
obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ
8. května - fasáda, světlíky, dvorky“ archivní číslo 10015 uchazeči dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Veřejná zakázka č. 10026 - 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 „Dodávky elektrické energie pro rok 2011“ archivní číslo 10026.
b) uzavření Smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele s organizacemi zahrnutými do zadávacího řízení.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb členy komise pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace za MMOl ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb členy hodnotící komise včetně
náhradníků za MMOl ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
a) tajemníka MMOl k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou
týkajících se MMOL.
b) ostatní členy RMO k podpisu smluv o společném zadávání s městskými organizacemi,
které mají ve své kompetenci.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 5. 1.

5

9

Rozpočtové změny roku 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změna roku 2010 dle
důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Jižní - Zolova, chodník, přechod, parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
odpověď petentům dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
3. ukládá
zaslat odpověď petentům dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
T: 18. 5. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Velkomoravská - vnitroblok, malá parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic další postup dle bodu C) 1 důvodové zprávy
T: říjen 2010
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Dobudování integrovaného systému nakládání s odpady

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

2. schvaluje
podání žádosti o podporu na projekt "Rozšíření odděleného sběru BRKO v Olomouci" do
vyhlášené XIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 - Smlouva o
bezúplatném převodu movitého majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku do vlastnictví příspěvkové organizace
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3. schvaluje
aktualizaci odpisového plánu r.2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska
Olomouc, Škrétova 2 dle přílohy č.2 důvodové zprávy
4. ukládá
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.
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Projekt Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol v
Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
podání žádosti o dotaci do 3.výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Olomouckém kraji vyhlášené Olomouckým krajem v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3. schvaluje
složení projektového týmu dle upraveného bodu 4 důvodové zprávy
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Tramvajová trať Nové Sady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem přípravy projektu dle závěru DZ
3. souhlasí
s podáním žádosti projektu Tramvajová trať do vyhlášené výzvy Programu Švýcarsko Česká spolupráce
4. schvaluje
složení projektového týmu dle bodu 4 DZ
5. souhlasí
se zařazením požadavku do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMOl roku 2010
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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IPRM - zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení nových projektových námětů do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. souhlasí
s postupem dle bodu 1.3. důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Projekt Územní plán Olomouc - schválení podmínek dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí dotace dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního
programu pro období 2007 - 2013 pro realizaci projektu "Územní plán Olomouc"
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Cena města za rok 2009 a Cena za počin roku 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2009 a Ceny za počin roku 2009 osobnostem dle
upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města za rok 2009 a Cenu za počin roku 2009 dle usnesení bodu č. 2
4. ukládá
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2009 a Ceny za počin roku 2009
ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
5. ukládá
zveřejnit osobnosti dle usnesení bodu č. 2 na internetu pro schválení ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

19

Azylový dům - noclehárna

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

9

2. schvaluje
realizaci stavebních úprav dle bodu C – varianty č. 2 důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle bodu A důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

21

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Buzulucká 8, 783 01 Olomouc, na dobu od 7.5. do 30.9. 2010, a od 1.5. do 30.9. v letech
2011 – 2012.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DOBRÁ KUCHYNĚ
v ulici Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Vrahovická 150, 798 11 Prostějov, 779 00 Olomouc, na dobu od 7.5. do 30.10. 2010.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR 60‘ v ulici
Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožňavská 16,
779 00 Olomouc, na dobu od 17.5. do 31.10. 2010, a od 1.5. do 31.10 2011.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ CLUB v ulici
Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní
náměstí 583, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 30.10. 2010 a od 1.5. do 30.10. 2011.
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Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování pro žadatele DPMO, a. s. v ulici Koželužská dle
důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Podpora poskytovaná z rozpočtu SMOl pro rok 2010 v oblasti
tvorby a ochrany ŽP II.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši podpory dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. schvaluje
rozpočtovou změnu dle charakteru žadatele ( subjektu )
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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25

Petice občanů - Kmochova 2

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zaslat uvedenému zástupci informaci o projednání petice v RMO
T: 18. 5. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

Lesní hřiště na Sv. Kopečku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
postupovat dle varianty č. 2 důvodové zprávy
T: 7. 9. 2010
O: ředitel Správy lesů města Olomouce
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body 2, 3 a 4
3. souhlasí
s poskytnutím příspěvku dle upravené důvodové zprávy, bod 5
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy bod 5
5. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 27.
12

28

Rozpracování usnesení z 25. zasedání ZMO, konaného dne
27.04.2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 7, část 4 usnesení ZMO ze dne 27.04.2010 - Vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou (T:
ihned)
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
2. ukládá
k bodu 8, část 3 usnesení ZMO ze dne 27.04.2010 - Návrh zadání souboru změn č. XXIII
ÚPnSÚ Olomouc:
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č.XXIII
ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 28.

29

Žádost RARSM Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout.
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Plavecký stadion - úprava vstupného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu č. JS
01/2000 ze dne 31.3.2000 dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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31

Rozvoj služeb v eGovernmentu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík v. r.
1. náměstek primátora
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