USNESENÍ
z 85. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 11. 2009
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 RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 11. 2009 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) 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 pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře 313
m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem výstavby řadového rodinného domu
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře
148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281
m2 (část B) , vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem výstavby řadového rodinného
domu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře
253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemek parc. č. st. 68/2 zast. pl. o
výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za účelem výstavby řadového
rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4. upřesnění účelu nájmu z provozování školského zařízení na provozování školy dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.

Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti - dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr směnit pozemek parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 11 486 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemky parc. č.
184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 184/68 o výměře 702
m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o
výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č.
166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663
m2, parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 o
výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. č.
184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2,
parc. č. 184/80 o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře
1 226 m2, parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č.
136/76 o výměře 218 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52
ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ostat.
pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/12
trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 1.
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního
přivaděče na pozemcích parc. č. 247/52 ostat. pl., parc. č. 184/45 orná půda, parc. č. 184/44
orná půda, parc. č. 184/43 orná půda, parc. č. 184/42 orná půda, parc. č. 184/68 orná půda,
parc. č. 184/69 orná půda, parc. č. 184/76 orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch společnosti Vodohospodářská
společnost Olomouc, a.s. při jednorázové úhradě 71 800,- Kč + DPH 13 642,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1
2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o zařazení pozemků parc. č. 95/2 o
výměře 19 336 m2, parc. č. 95/10 o výměře 455 m2, parc. č. 95/9 o výměře 2 m2, vše orná
půda, parc. č. 98/2 zahrada o výměře 8 406 m2 a části pozemku parc. č. 290/1 ostat. pl. o
výměře 906 m2 (dle GP pozemek parc. č. 290/3), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce do směny dle důvodové zprávy bod č. 1.
2. žádosti společnosti STAVBY A BARVY MORAVA, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č.
184/19 o výměře 1 253 m2 a parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, vše orná půda v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2,
případně o přilehlé pozemky parc. č. 184/55 o výměře 70 m2 a parc. č. 184/34 o výměře
663 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc.
č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2 a parc. č. 184/19 o výměře 1
253 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.
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5. žádosti manželů xxxxxxxxxx o směnu pozemků parc. č. 121/15 o výměře 528 m2 a parc.
č. 121/16 o výměře 1 784 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví
manželů Ing. Pavla a Hany Davidových za pozemky parc. č. parc. č. 184/11 ostat. pl. o
výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/35 orná půda o
výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o
výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/76 orná půda o
výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná půda o
výměře 61 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č. 247/21 trvalý
travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2, parc. č. 247/24
trvalý travní porost o výměře 397 m2, parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 a parc. č.
247/52 ost. pl. o výměře 285 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.
6. žádosti realitní kanceláře BOX reality o odprodej pozemků parc. č. 184/34 orná půda o
výměře 663 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2 a parc. č. 136/68 orná půda o
výměře 250 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
7. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253
m2 a parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.
8. žádosti manželů xxxxxxxxxx a společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej
pozemků parc. č. 136/78 orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8
191 m2, parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6
416 m2, parc. č. 173/3 orná půda o výměře 2 223 m2, parc. č. 182/3 ost. pl. o výměře 2 203
m2, parc. č. 184/11 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2,
parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2,
parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2,
parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o výměře 835 m2,
parc. č. 184/43 orná půda o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 orná půda o výměře 583 m2,
parc. č. 184/45 orná půda o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/55 orná půda o výměře 70 m2,
parc. č. 184/56 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2,
parc. č. 184/68 orná půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2,
parc. č. 184/76 orná půda o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2,
parc. č. 184/81 orná půda o výměře 61 m2, parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2,
parc. č. 136/76 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 173/4 orná půda o výměře 940 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
3. nevyhovuje
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx a společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o pronájem
pozemků parc. č. 136/78 orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8
191 m2, parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6
416 m2, parc. č. 173/3 orná půda o výměře 2 223 m2, parc. č. 182/3 ost. pl. o výměře 2 203
m2, parc. č. 184/11 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2,
parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2,
parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2,
parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o výměře 835 m2,
parc. č. 184/43 orná půda o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 orná půda o výměře 583 m2,
parc. č. 184/45 orná půda o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/55 orná půda o výměře 70 m2,
parc. č. 184/56 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2,
parc. č. 184/68 orná půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2,
parc. č. 184/76 orná půda o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2,
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parc. č. 184/81 orná půda o výměře 61 m2, parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2,
parc. č. 136/76 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 173/4 orná půda o výměře 940 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx a společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o pronájem,
případně výpůjčku pozemků parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č.
247/25 zahrada o výměře 456 m2, parc. č. 247/52 ost. pl. o výměře 285 m2 a parc. č. 547/1
ost. pl. o výměře 3 356 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
4. ukládá
náměstkyni primátora paní Haně Kaštilové Tesařové ihned odpovědět na petici dle diskuze v
RMO dle důvodové zprávy bod č. 2.
T: 24. 11. 2009
O: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na dopravní a technickou infrastrukturu dle důvodové zprávy s tím,
že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31. 3. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3. 1.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 989/4 ostatní plocha o výměře
cca 102 m2 a parc.č. 1028/19 ostatní plocha o výměře cca 123 m2, oba v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě SSOK, příspěvkové
organizace, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 124/1 o výměře 98 m2 (díl „a“) a o
výměře 68 m2 (díl „b“), parc.č. 124/18 o výměře 1 m2 (díl „d“), parc.č. 124/19 o výměře 3 m2
(díl „c“) a parc.č. 103/11 o výměře 14 m2 (díl „e“), všechny v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě nemovitostí SSOK,
příspěvkové organizace, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy.
4. revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 1. 9. 2009, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování přípojky
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 94 zahrada v k. ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením,
provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním přípojky kanalizačního vedení,
který je ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně
a
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a
provozování přípojky kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 94 zahrada v k. ú. Topolany
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u Olomouce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním přípojky kanalizačního
vedení, který je ve výlučném vlastnictví paní xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a
provozování bezbariérových úprav komunikací na pozemku parc.č. 77/2 vodní plocha o
výměře cca 15 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek
za účelem zřízení, oprav, úprav, údržby, změn a odstranění bezbariérových úprav
komunikací. Pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., Brno.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu
číslo 4 předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 77/2 vodní plocha o výměře cca 15 m2 v
k. ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.,
Brno, a to na dobu určitou, po dobu provádění stavby „Bezbariérové úpravy komunikacítrasa N“ a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 798 ostatní plocha o výměře 1279 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (id. 1/27),
pana xxxxxxxxxx (id. 1/27), pana xxxxxxxxxx (id. 1/27), pana xxxxxxxxxx (id. 1/27), pana
xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní xxxxxxxxxx (id. 1/27), pana xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní
xxxxxxxxxx (id. 1/9), pana xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní xxxxxxxxxx
(id. 1/27), paní xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní xxxxxxxxxx (id. 4/27,
pana xxxxxxxxxx (id. 1/27, manželů xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní xxxxxxxxxx (id. 1/27, pana
xxxxxxxxxx (id. 1/27) a České republiky, ÚZSVM (id. 2/27) za kupní cenu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy.
8. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a
provozování stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 1001/2 ostatní plocha o výměře cca 4
m2 v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za
účelem zřízení, oprav, úprav, údržby, změn a odstranění stavby cyklostezky. Pozemek je ve
vlastnictví Obce Křelov-Břuchotín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a
bezúplatně, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy.
9. schvaluje zveřejnění záměru
směnit pozemek parcela č. 221/76 o výměře 300 m2 orná půda (oddělený z původního
pozemku parcela č. 221/1 orná půda) v katastrálním území Droždín, obec Olomouc, a ve
vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za pozemky parcela č. 473/4 zahrada o velikosti 921 m2 a
parcela č. 1275/10 orná půda o velikosti 2.501 m2, oba v katastrálním území Droždín, obec
Olomouc, a ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu číslo 8 předložené
důvodové zprávy.
10. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. Majpráv/810/94/Pl, kterým bude prominuta
částka nájmu Tělocvičné jednotě Svatý Kopeček, která je nájemcem části pozemku parc. č.
532/1 ostatní plocha o výměře 375 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, přičemž tento
pozemek je ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to po skutečnou dobu realizace
stavby „Fond soudržnosti, 2. část“, podprojekt Kanalizace Svatý Kopeček na uvedeném
pozemku, tj. do 8. 8. 2009, dle bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy.
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11. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a
provozování bezbariérových úprav komunikací na pozemku parc.č. 446/10 ostatní plocha a
parc.č. 446/12 ostatní plocha, oba v k.ú. Hejčín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na
tyto pozemky za účelem zřízení, oprav, úprav, údržby, změn a odstranění bezbariérových
úprav komunikací. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
dle bodu číslo 11 předložené důvodové zprávy.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1163/16 trvalý travní porost o výměře 458 m2 v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx
(vlastní id. 1/2 pozemku) a paní xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 pozemku), za kupní cenu ve výši
dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 12 předložené důvodové zprávy.
13. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bří Wolfů, Zikmundova - komunikace“ na pozemku
parc.č. 648/1 zahrada o výměře 681 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je v
podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx (vlastní id. 3/6 pozemku), xxxxxxxxxx (v SJM vlastní
id. 1/6 tohoto pozemku), xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/6 pozemku), xxxxxxxxxx (v SJM vlastní id.
1/6 tohoto pozemku), dle bodu číslo 13 předložené důvodové zprávy.
14. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bří Wolfů, Zikmundova - komunikace“ na
pozemcích parc.č. 641/10 zahrada o výměře 86 m2, parc.č 642/9 zahrada o výměře 85 m2 a
parc.č. 647/1 zahrada o výměře 1148 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, které jsou
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx (vlastní id. 2/6 uvedených pozemků), xxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxx (v SJM vlastní id. 1/6 uvedených pozemků), xxxxxxxxxx (vlastní id. 1/12
uvedených pozemků), xxxxxxxxxx (v SJM vlastní id. 1/6 uvedených pozemků), xxxxxxxxxx
(vlastní id. 1/12 uvedených pozemků) a xxxxxxxxxx (v SJM vlastní id. 1/6 uvedených
pozemků), dle bodu číslo 14 předložené důvodové zprávy.
15. schvaluje
uzavření dodatku č. I k nájemní smlouvě č. 64 N 08/21, uzavřené na dobu neurčitou s
Pozemkovým fondem České republiky. Tímto dodatkem se mění předmět nájmu předmětem nájemní smlouvy nadále zůstává pouze část pozemku parc.č. 1125/78 o výměře
části cca 1840 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to za úplatu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu číslo 15 předložené důvodové zprávy.
16. schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
které bude spočívat v právu zřízení a provozování stavby „Přemístění zastávkových panelů
MHD“ (SO 240 Přípojka NN pro zastávku MHD “Nádraží město“) a v právu vstupovat a
vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem údržby, oprav a provozování stavby, a to na
pozemku parc.č. 808 ostatní plocha (na kterém je umístěna stavba silnice II/448) o výměře
2762 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou, za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 16
předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 2.
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5

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 596 (tř. Svobody 21) stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929
m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
34.044.288,- Kč, z toho za budovu č. p. 596 částku 24.923.670,- Kč, za pozemek parc. č. st.
383/2 částku ve výši 9.076.330,- Kč, náklady 44.288,- Kč, kupní cena bude uhrazena do 18.
12. 2009, za podmínky vyjádření nezájmu Olomouckého kraje o odkup budovy a pozemku
pod ní, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxx, společnosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
společnosti Fantasy management, a.s., xxxxxxxxxx, České inspekce životního prostředí,
oblastního inspektorátu Olomouce, a společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., o odkoupení
budovy č. p. 596 (tř. Svobody 21) stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců xxxxxxxxxx o odkoupení bytu č. 2 v budově č. p. 596 (tř. Svobody 21)
stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) stojící 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, společnosti Hotel
LAFAYETTE, s. r. o., za kupní cenu 35.000.000,- Kč, z toho za budovu 30.070.160,- Kč, za
pozemek 4.929.840,- Kč, kupní cena bude uhrazena do 18.12.2009 dle důvodové zprávy
bod 1.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 ve věci
prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) stojící 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, dle důvodové zprávy bod 1.2.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců o prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st.
2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod 1.3., varianta B)
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemcům budovy
č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202 částku
16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1 částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a
to:
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ideální podíl 606/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.423.068,- Kč, ideální podíl 1035/7363 shora uvedené budovy a
pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.430.486,- Kč, ideální
podíl 1012/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví
za kupní cenu 2.376.475,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku
xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl
1020/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jejího výlučného vlastnictví za
kupní cenu 2.395.261,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku
xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl
962/7363 shora uvedené budovy a pozemku xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za
kupní cenu 2.259.060,- Kč, ideální podíl 892/7363 shora uvedené budovy a pozemku
xxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.094.680,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.3., varianta B)
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 117.500,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.3., varianta B)
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 4.
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Petice - tř. Svobody

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Petici nájemců proti chystanému tzv. obálkovému prodeji domů tř. Svobody 411/27 a
Švédská 415/12 v Olomouci a za odprodej bytových jednotek nájemcům.
2. doporučuje zastupitelstvu města
nevyhovět žádosti petentů o odprodej bytových jednotek v budově č. p. 411, 415 (tř.
Svobody 27 – Švédská 12) stojící na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům, dle důvodové zprávy.
3. ukládá
náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové odpovědět petentům dle závěrů diskuse a
usnesení Rady města Olomouce
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 4. 1.
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Rozpočtové změny roku 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Rozpočtové změny r. 2009 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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Rozpočtové změny r. 2009 - provozní
rozpočtově kryté, smluvně neošetřené

výdaje

odborů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
vyjádření odborů k finančnímu plnění dle upraveného rozpočtu vzhledem ke smluvním
závazkům
3. schvaluje
rozpočtovou změnu roku 2009 dle důvodové zprávy
4. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce k seznámení rozpočtovou změnu roku 2009 dle
důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.
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Rozpočtové změny - smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
podepsání smluv o dílo s vybraným uchazečem dle přílohy č. 1 a úhrady majetkoprávních
smluv dle bodu 1 a 2 závěru přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 3.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Přichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 9 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1
a)
b) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 b)
c) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 16 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 c)
d) Horní náměstí 20, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1d)
e) Ostružnická 9/11, Olomouc, velikosti 3+kk č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1
e)
f) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 6 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 f)
g) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 24 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 a)
h) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 43 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b)
ch) Voskovcova 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 53 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3
a)
i) Voskovcova 4, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 11 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b)
j) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 28 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 c)
k) Rožňavská 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 d)
l)Tř. Svobody 25, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3
e)
3. souhlasí
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
b) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc
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c) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)
2. s výměnou bytu:
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc, vel. 1+3
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc, vel. 1+2
xxxxxxxxxx, U Výpadu 6, Olomouc, vel. 1+2
xxxxxxxxxx, Ostružnická 9, Olomouc, vel. 1+3
dle důvodové zprávy bod 6 a,b)
4. ukládá
nepronajímat volné byty v domech, kde je schválen záměr prodeje
T: průběžně
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené
důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené
důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené
důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené
důvodové zprávy
7. schvaluje
žádost paní xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS dle
předložené důvodové zprávy
8. schvaluje
žádost pana xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle
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předložené důvodové zprávy
9. schvaluje
žádost paní xxxxxxxxxx o výjimky
předložené důvodové zprávy

z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle

10. schvaluje
žádost pana xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle
předložené důvodové zprávy
11. schvaluje
žádost paní xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bezbariérového bytu,
dle předložené důvodové zprávy
12. neschvaluje
žádost manželů xxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.
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Žádost o změnu projektu v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „SPOLU Olomouc“, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Člověk v tísni o.p.s.
Olomouc“, dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – TREND vozíčkáři, dle
předložené důvodové zprávy
5. neschvaluje
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – TREND vozíčkáři, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Petice - linka č. 35

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zaslat odpověď petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a diskuse v RMO
T: 24. 11. 2009
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Změny jízdních řádů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změny JŘ dopravce DPMO, a. s. dle důvodové zprávy
3. schvaluje
změny JŘ dopravce Veolia Transport Morava, a. s. dle důvodové zprávy
4. ukládá
odboru dopravy zabezpečit dopravní obslužnost v ulici Přichystalova
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
5. ukládá
odboru investic uhradit náklady na dopravní obslužnost lokality Přichystalova po dobu stavby
T: 8. 12. 2009
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
odboru dopravy informovat cestující veřejnost o změnách JŘ
T: 8. 12. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s povolením výjimky dle bodu 1., 2. a 3. důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

13
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo klientů f. Drápal & Novák v ul.
Fibichova dle důvodové zprávy ad A)
3. nesouhlasí
s dalším využitím vyhrazených parkovacích stání v ul. Slovenská před domem č.o.2. a v ul.
8. května pro UniCredit Bank Czech dle důvodové zprávy ad B)
4. nesouhlasí
se zřízením vyhrazených parkovacích stání pro vozidla f. CPS s.r.o dle důvodové zprávy ad
C)
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Dětská hřiště - výběr lokalit pro rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navrhované lokality dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje projednat s odborem investic a odborem životního prostředí
způsob zadání veřejné zakázky
T: březen 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14.
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Obnova Rudolfovy aleje, vyhodnocení 1. a příprava 2. etapy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
realizaci opatření dle bodu č. 1 - 5 důvodové zprávy
T: březen 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Následná péče o zeleň

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru přidělovat na základě požadavku a rozhodnutí RMO OŽP finanční
prostředky na příslušný rok na následnou péči o zeleň dle důvodové zprávy
T: trvale
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

21

8. května - rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pro realizaci variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Obnova mobiliáře a cestní sítě

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

15

2. schvaluje
postup dle bodů 1 a 2 Závěru důvodové zprávy
3. ukládá
odboru životního prostředí předat specifikaci ochrany kořenového systému stromů odboru
investic do 16. 11. 2009 pro zapracování do zadávací dokumentace dle důvodové zprávy
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Rozvoj Výstaviště Flora

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

24

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2009 o místním
poplatku z ubytovací kapacity

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

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
variantu č. I. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací
kapacity
3. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 21.

25

Projekt Po stopách sv. Jana Sarkandra

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

16

2. schvaluje
spolufinancování projektu "Po stopách sv. Jana Sarkandra" ve výši 11.500 €
3. schvaluje
znění Dohody o spolupráci, která bude součástí projektové žádosti dle přílohy č. 1
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

26

IPRM - Městské parky - schválení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
bodové hodnocení projektu Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých
historických sadech – Smetanovy sady uvedené v čl. 2.2 důvodové zprávy a příloze č. 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
bodové hodnocení projektu Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých
historických sadech - Čechovy a Bezručovy sady uvedené v čl. 2.2 důvodové zprávy a
příloze č. 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
bodové hodnocení projektu Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v
Olomouci uvedené v čl. 2.2 důvodové zprávy a příloze č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

27

Projekt Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
příspěvkové organizaci Hřbitovy města Olomouce zpracovat a podat žádost o výjimku u
zvláště chráněných druhů
T: 24. 11. 2009
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
3. ukládá
příspěvkové organizaci Hřbitovy města Olomouce požádat o kácení stromů na Ústředním
hřbitově v Olomouci
T: 24. 11. 2009
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
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4. souhlasí
s postupem dle závěru DZ
5. ukládá
předložit doplněný projekt, vč. harmonogramu realizace
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru evropských projektů
ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

28

Audit hospodaření za rok 2008 - Azylový dům

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 27/2009
T: únor 2009
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

29

Kontrola hospodaření MŠ Helsinská v roce 2008

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Byty ve školách - nájemní smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Dvorského 33 s paní xxxxxxxxxx na užívání bytu dle důvodové zprávy
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3. souhlasí
s přidělením náhradních bytů dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat ředitele SNO, a.s. a ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc,
Dvorského 33 o přijatém usnesení k bodu 1 důvodové zprávy
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 29.

31

Mateřská škola Nedvědova 13 - výjimka z počtu dětí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. revokuje
část usnesení ze dne 11.8.2009, bod č.27 - povolení výjimky v Základní škole a Mateřské
škole Olomouc, Nedvědova 17 pro školní rok 2009/2010
3. povoluje
výjimku z počtu dětí v Základní škole a Mateřské škole Olomouc, Nedvědova 17 pro školní
rok 2009/2010 dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 30.

32

Junák - svaz skautů a skautek - žádost o změnu účelu využití
příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 31.
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33

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 32.

34

Zahraniční služební cesta - veletrh Pollutec

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 33.

35

Plán účasti na veletrzích CR 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast města na veletrzích a prezentačních akcích pro rok 2010 dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

36

Informace o činnosti kontrolního výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

37

Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 9 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 11. 2009
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37.

38

Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 22. zasedání ZMO: na pondělí 30. 11. 2009 od 9.00 hodin
- místo konání 22. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 22. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 38.

39

Pavlovická 51 - převod nemovitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
převod objektu Pavlovická 51 ze správy odboru školství do správy Správě nemovitostí
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3. ukládá
odboru školství dohodnout se SNO,a.s. předání objektu
T: 24. 11. 2009
O: vedoucí odboru školství
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Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 39.

40

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedících dle důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) přísedící Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2009 - 2013 dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 40.

41

Smlouva o výpůjčce

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

2. schvaluje
smlouvu o výpůjčce dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle přílohy důvodové zprávy
T: 24. 11. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

42

MDO - rozšíření doplňkové činnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
rozšíření činnosti u Moravského divadla Olomouc dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

43

Aquapark

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
souhrnnou bilanci dle bodu č. 1 DZ a doporučuje toto ZMO ke schválení
3. souhlasí
s postupem uvedeným v bodě č. 2 DZ a doporučuje toto ZMO ke schválení
4. souhlasí
s návrhem uvedeným v bodě č. 3 DZ a doporučuje toto ZMO ke schválení
5. souhlasí
s návrhem uvedeným v bodě č. 4 DZ a doporučuje toto ZMO ke schválení
6. doporučuje
ZMO schválit uzavření Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK
OLOMOUC, a.s. dle bodů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 DZ a jmenovat Zástupce Zadavatele –
primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocněnou k podpisu Dodatku č. 5 Koncesní
smlouvy
7. schvaluje
nabytí vlastnictví části Zařízení Koncesionáře třetí osobou dle bodu č. 5 DZ a doporučuje
ZMO toto ke schválení
8. souhlasí
s aktualizací Finančního modelu Projektu dle bodu č. 6 DZ a pověřuje Zástupce Zadavatele k
vyhotovení písemného souhlasu s aktualizovaným Finančním modelem Projektu
9. schvaluje
záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a doporučuje ZMO schválit udělení
souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni dle bodu č. 7 DZ
10. schvaluje
JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na valnou
hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 8 DZ a doporučuje jejich
schválení v ZMO
11. bere na vědomí
prezentaci o provozu Aquaparku Olomouc dle bodu č. 9 DZ
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.
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44

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. pozastavuje
platnost zásad uvedených v části B a C důvodové zprávy k bodu č. 21 Organizační
záležitosti - projekty EU z jednání RMO dne 20.7.2004
2. ukládá
předložit návrh zásad odměňování pracovníků MmOl v souvislosti s realizací projektů EU
T: 24. 11. 2009
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 45.

45

Různé - záměr SEFO

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s projektovým záměrem Středoevropského fóra Olomouc
2. bere na vědomí
architektonickou studii
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 46.

46

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
část 2, bodu 2 usnesení RMO ze dne 3. 11. 2009, týkající se části F (uzavírání smluv)
důvodové zprávy Prognóza financování roku 2009
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 47.

Martin Novotný, v. r.
primátor města Olomouce

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