USNESENÍ
z 37. sch ze Rady m sta Olomouce, konané dne 15. 1. 2008
Poznámka:
- zve ejn na je upravená verze Usnesení z d vodu dodržení p im enosti rozsahu
zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj v platném zn ní;
- do úplné verze Usnesení mohou ob ané m sta Olomouce v p ípad pot eby
nahlédnout na organiza ním odd lení (1. patro radnice, dve e . 12)

1

Kontrola usnesení (v etn kontroly úkol se tvrtletním,
pololetním a ro ním pln ním)

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
informace o pln ní usnesení:
- k termínu pln ní 15. 1. 2008 dle ásti A) d vodové zprávy
- s termínem pln ní tvrtletn dle ásti B) d vodové zprávy
- s termínem pln ní pololetn dle ásti C) d vodové zprávy
- s termínem pln ní ro n dle ásti D) d vodové zprávy
2. prodlužuje
termíny pln ní usnesení dle ásti A, B, C, D d vodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- bod 42, ást 2 usnesení RMO ze dne 27. 6. 2006, týkající se namátkové kontroly smluv
o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu SmOl
- bod 44, ást 2 usnesení RMO ze dne 27. 6. 2006, týkající se následné kontroly MDO
- bod 14, ást 2 usnesení RMO ze dne 27. 9. 2005, týkající se kontroly využití ve ejných
finan ních prost edk poskytnutých v r. 2004 Knihovn m sta Olomouce
- bod 38, ást 2 usnesení RMO ze dne 6. 12. 2005, týkající se analýzy rizik SmOl
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 1.

2

Majetkoprávní záležitosti

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. zám r odprodat pozemky parc. . st. 653 zast. pl. a nádvo í o vým e 112 m2, parc. .
401/42 orná p da o vým e 22 m2 a parc. . 401/37 orná p da o vým e 212 m2, vše v k. ú.
Hej ín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.1.
2. zám r odprodat pozemky parc. . st. 654 zast. pl. a nádvo í o vým e 112 m2, parc. .
401/43 orná p da o vým e 22 m2 a parc. . 401/36 orná p da o vým e 199 m2, vše v k. ú.
Hej ín, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.2.
3. zám r sm nit pozemky parc. . 551/1 o vým e 1 186 m2, parc. . 551/25 o vým e
1 m2, parc. . 551/29 o vým e 15 m2 a parc. . 551/30 o vým e 584, vše zahrada v k. ú.

Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. . 548/6
o vým e 74 m2, parc. . 548/7 o vým e 88 m2, parc. . 548/8 o vým e 11 m2, parc. .
632/4 o vým e 3 m2, vše ost. pl. a pozemek parc. . 883/14 orná p da o vým e 2 567 m2,
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m sta Olomouce dle
d vodové zprávy bod . 1.3.
4. zám r pronajmout a následn odprodat pozemek parc. . st. 181 zast. pl. a nádvo í
o vým e 197 m2 a ást pozemku parc. . 89/1 orná p da o vým e 481 m2 v k. ú. Nedv zí,
obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.4.
5. zám r pronajmout ásti nebytových prostor – hangár W1 . 31 a W2 . 32 v areálu
letišt Ne edín na pozemcích parc. . st. 1389/1 a parc. . st. 1389/2, vše v k. ú. Ne edín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole nosti PV AUTO s. r. o., panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
panu
xxxxxxxxxxxxxxxx
a
panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, ob anskému sdružení SPORT&RESCUE OLOMOUC, spole nosti
EURO Enterprise s. r. o., panu xxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole nosti
AUTOCENTRUM P EROV CZ s. r. o., spole nosti FLY FOR JOY s. r. o., spole nosti
HELIWORK CZ, s. r. o. a spole nosti TECHNOTRADE s. r. o. dle d vodové zprávy bod .
1.5.
6. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 288/1 orná p da o vým e 120 m2 v k. ú.
Ne edín, obec Olomouc spole nosti ABAS spol. s r. o. dle d vodové zprávy bod . 1.6
7. zám r darovat ást pozemku parc. . 619/1 ost. pl. o vým e 45 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc z vlastnictví statutárního m sta Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje
dle d vodové zprávy bod . 1.7.
8. bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování
vodovodního adu na pozemcích parc. . 1309 orná p da v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a
parc. . 1106 orná p da v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp ch obce Blatec dle
d vodové zprávy bod . 2.3.
9. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování vodovodního adu na pozemcích parc. . 1309 orná p da v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc a parc. . 1106 orná p da v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp ch obce
Blatec dle d vodové zprávy bod . 2.3.
10. zm nu subjektu na stran oprávn ného p i úplatném z ízení v cného b emene
obsahující právo uložení a provozování optického kabelu na pozemku parc. . 254/8 ost. pl.
a pozemku parc. . 1062/1 ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ze spole nosti
RADIOKOMUNIKACE, a. s. na spole nost eské Radiokomunikace a. s. dle d vodové
zprávy bod . 2.4.
11. pronájem nebytových prostor – podzemní nebytové prostory o vým e 307 m2 a
suterénní nebytové prostory o vým e 36 m2 v dom . p. 856 na pozemku parc. . st. 181
zast. pl. a nádvo í o vým e 653 m2 v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc spole nosti
Euroclub Morava s. r. o. dle d vodové zprávy bod . 3.1.
2. souhlasí
s uzav ením dle § 105 a 110 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon) smlouvy o právu provést stavbu – venkovní rampa do objektu . p.
622, objekt k bydlení na pozemku parc. . st. 701 zast. pl. a nádvo í v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc s Olomouckým krajem dle d vodové zprávy bod . 1.7.
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3. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod programu 4, bod 33 ve v ci schválení sm ny ásti
pozemku parc. . 551/1 zahrada o vým e 1 786 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky ást parc. . 548 zast. pl. a nádvo í o vým e
170 m2, ást parc. . 632 ost. pl. o vým e 3 m2 a parc. . 883/14 orná p da o vým e
2 567 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m sta Olomouce
s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši 567 473, 50 K dle
d vodové zprávy bod . 1.3.
4. ruší
sazbu nájemného za pronájem hangár
letadel dle d vodové zprávy bod . 1.5.

v areálu letišt

Ne edín za ú elem hangárování

P edložil:
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 2.
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Ve ejná zakázka . 802 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 zákona . 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího ízení s
názvem „Souhrn zm n projektu FS II “ archivní íslo 802.
2. ustavuje
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle d vodové zprávy.
3. pov uje
nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument
souvisejících s touto ve ejnou zakázkou.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.

4

Bytové záležitosti - nájem byt

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy na m stský byt v dom :
Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, .b. 11, s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur itou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, erná cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, erná cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, erná cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pol.v z 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 2 a)
b) na 2 roky s nájemci- DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, Handkeho 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, P í ná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, P í ná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pol.v z 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 64, Olomouc – 1/2 roku
dle d vodové zprávy bod 2 b)
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 2 c)
d) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Stiborova 30, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, P ichystalova 70, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 2 d)
2. s neprodloužením nájemní smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 68, Olomouc
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dle d vodové zprávy bod 3)
3. s p echodem nájmu bytu:
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v z 2, Olomouc
b) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut 12, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4 a,b)
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4.
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Rozpo tové zm ny roku 2007

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu, týkající se rozpo tových zm n roku 2007
2. schvaluje
rozpo tové zm ny roku 2007 dle p edložené d vodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo m sta Olomouce se schválenými rozpo tovými zm nami roku 2007
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 5.
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Rozpo tové zm ny roku 2008

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu, týkající se rozpo tových zm n roku 2008 - ást A a ást B
2. schvaluje
schvaluje rozpo tové zm ny roku 2008 dle p edložené d vodové zprávy - ást A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo m sta Olomouce se schválenými rozpo tovými zm nami roku
2008 dle d vodové zprávy - ást A
b) p edložit Zastupitelstvu m sta Olomouce ke schválení rozpo tové zm ny roku 2008 dle
d vodové zprávy - ást B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
4. doporu uje zastupitelstvu m sta
schválit rozpo tové zm ny roku 2008 dle d vodové zprávy - ást B
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 5. 1.
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7

Nekrytý požadavek
historických parcích

-

Obnova

zelen

v

olomouckých

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
za azení ástky 225,45 tis. K do soupisu nekrytých požadavk
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 5. 2.
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IPRÚ Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem p ípravy IPRÚ Olomouc dle bodu 3 d vodové zprávy
3. schvaluje
z ízení funk ního místa dle bodu 3.1 d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 6.
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Kasárna Ne edín - vyú tování

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. ukládá
zajistit archivaci veškerých originál ú etních doklad k projektu Regenerace zóny statutární m sto Olomouc - kasárna Ne edín, .zvláštního ú tu 170181-1801731369/0800,
po dobu 10 let dle bodu 3.4 d vodové zprávy
T: dle d vodové zprávy
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci veškerých originál dokument souvisejících s ve ejnými zakázkami
vyhlašovanými v rámci realizace projektu Regenerace zóny - statutární m sto Olomouc kasárna Ne edín, .zvláštního ú tu 170181-1801731369/0800, po dobu 10 let dle bodu 3.4
d vodové zprávy
T: dle d vodové zprávy
O: vedoucí odboru investic
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4. ukládá
zajistit archivaci veškerých originál
dokument
souvisejících s realizací projektu
Regenerace zóny - statutární m sto Olomouc - kasárna Ne edín, .zvláštního ú tu 1701811801731369/0800, po dobu 10 let dle bodu 3.4 d vodové zprávy
T: dle d vodové zprávy
O: vedoucí odboru evropských projekt
5. ukládá
ihned zrušit zvláštní ú et projektu .170181-1801731369/0800
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí ekonomického odboru
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 8.
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Projekt "Obnova
Ne edín "

spojeneckého

poh ebišt

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádosti o státní ú elovou dotaci
3. nahrazuje
složení projektového týmu dle upravené ásti 6 d vodové zprávy
4. schvaluje
postup p ípravy a realizace projektu dle ásti 7. d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 9.
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Západní tangenta + severní spoj

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 11.

7

v

Olomouci
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Parkovišt Hynaisova

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
složení pracovní skupiny dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 12.

13

Protipovod ová opat ení na Nemilance

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. souhlasí
s p edložením dokumentace pro územní ízení Ministerstvu zem d lství
získání dotace

R k posouzení

3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic p edložit dokumentaci pro
územní ízení Ministerstvu zem d lství R k posouzení získání dotace
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 13.
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Úprava komunikace ul. H. Kvapilové

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
postup dle varianty "A" návrhu ešení d vodové zprávy
3. ukládá
za adit do návrhu "Ro ního provád cího plánu reprodukce majetku m sta Olomouce roku
2009" projek ní p ípravu investi ní akce rekonstrukce ul. Hany Kvapilové
T: 3. 6. 2008
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 14.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo AŽD s.r.o. v ul. Smetanova dle d vodové zprávy
ad A)
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla RARSM v ul. 8. kv tna dle d vodové zprávy
ad B)
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 15.
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Smlouva s DPMO, a.s.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
návrh smlouvy o závazku ve ejné služby a úhrad prokazatelné ztráty z provozu m stské
hromadné dopravy
3. ukládá
podepsat smlouvu o závazku ve ejné služby a úhrad prokazatelné ztráty z provozu m stské
hromadné dopravy
T: 12. 2. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 16.
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Smlouva s Connex Morava, a.s.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
návrh smlouvy o závazku ve ejné služby ve ve ejné linkové osobní doprav s dopravcem
Connex Morava, a.s. dle p edložené d vodové zprávy
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3. ukládá
podepsat smlouvu o závazku ve ejné služby ve ve ejné linkové osobní doprav
T: 12. 2. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 17.
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Žádosti o vydání ozna ení

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
p id lení ozna ení dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 18.
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Povolení vjezdu do p ší zóny

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu

2. schvaluje
p id lení povolení vjezdu do p ší zóny dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 19.
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Interní audit - Audit právních p edpis m sta (OZV, na ízení)

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. ukládá
realizovat doporu ená nápravná opat ení uvedená v ásti IV. Zprávy odboru vnit ního auditu
a kontroly . 34/2007 o zjišt ních z vykonaného auditu ze dne 23. 11. 2007 pod bodem B)
odst. 1.
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru kancelá primátora
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3. ukládá
p edložit návrh na zm nu organiza ní struktury MmOl a z ízení odborného legislativního a
právního útvaru.
T: 26. 2. 2008
O: Ve e Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
zpracovat a p edložit p íslušnému orgánu ke schválení návrh na zrušení Obecn závazné
vyhlášky SmOl . 17/1977 o regulaci nájemného z bytu na území m sta Olomouce.
T: 26. 2. 2008
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
5. ukládá
novelizovat Obecn závaznou vyhlášku SmOl . 20/1996 o m stské policii Olomouc, ve
zn ní Obecn závazné vyhlášky SmOl . 5/2000 a . 13/2005.
T: 20. 5. 2008
O:
editel M stské policie Olomouc
6. ukládá
novelizovat Obecn závaznou vyhlášku SmOl . 3/2004 o spádových obvodech základních
škol, jejichž z izovatelem je SmOl.
T: 20. 5. 2008
O: vedoucí odboru školství
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 20.
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Kontrola hospoda ení za rok 2006 - FZŠ Olomouc, Tererovo
nám.1

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou D vodovou zprávu

P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 21.
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Kontrola hospoda ení s majetkem a s fin. prost edky Mate ská škola Olomouc, Jílová 41

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 22.

11
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Aktualizace "Analýzy rizik SmOl"

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. ukládá
provést interní opat ení k eliminaci rizik vyplývajících z Analýzy rizik SmOl
T: 3. 6. 2008
O: vedoucí odbor
editelé p ísp vkových organizací
3. ukládá
aktualizovat Analýzu rizik SmOl o poznatky z kontrolní innosti za rok 2008
T: ro n
O: vedoucí odboru vnit ního auditu a kontroly
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 23.
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Návrh plánu kontrolní
a kontroly na rok 2008

innosti odboru vnit ního auditu

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
Plán kontrolní innosti odboru vnit ního auditu a kontroly na rok 2008
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 24.

25

Aktualizace koncepce rekonstrukcí školních jídelen

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. schvaluje
aktualizovanou koncepci rekonstrukcí školních jídelen dle d vodové zprávy a dle p ílohy
d vodové zprávy
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3. schvaluje
zm nu za azení školní jídelny p i Základní škole Olomouc, Svatoplukova 11 na školní jídelnu
- výdejnu v rejst íku škol dle d vodové zprávy k 1.8.2008
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 25.

26

Zvon sv. Michal

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s užitím znaku m sta a s poskytnutím p ísp vku na po ízení zvonu "sv. Michal" dle upravené
DZ
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 27.

27

Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú ady

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 28.

28

Rozpracování usnesení z 8. zasedání ZMO, konaného dne
19. 12. 2007

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. ukládá
k bodu 3, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Návrh rozpo tu statutárního m sta
Olomouce na rok 2008:
- Rad m sta Olomouce informovat Zastupitelstvo m sta Olomouce o provedených
rozpo tových zm nách roku 2008
T: pr b žn
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
2. ukládá
k bodu 8, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Dodatek po ízení Souboru zm n .
XIX ÚPnSÚ Olomouc:
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra ovat v po ízení Souboru zm n . XIX ÚPnSÚ
Olomouc (v díl ích zm nách XIX/32 - Svatý Kope ek, ul. Kova ovicova, bydlení
XIX/33 - Hodolany, ul. Horova, bydlení)
T: 8. 4. 2008
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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3. ukládá
k bodu 9, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Aktualizace Strategického plánu
rozvoje m sta Olomouce a mikroregionu Olomoucko:
- p edkládat informaci o pln ní Strategického plánu rozvoje m sta Olomouce a mikroregionu
Olomoucko (T:ro n )
T: ro n
O: Novotný Martin, primátor m sta
4. ukládá
k bodu 12, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - P j ka ZŠ Heyrovského:
- vedoucí odboru školství informovat o p ijatém usnesení ZMO editele ZŠ Heyrovského 33,
Olomouc
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
k bodu 12, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - P j ka ZŠ Heyrovského:
- uzav ít dodatek . 5 ke smlouv o p j ce ze dne 12. 3. 2003 se ZŠ Heyrovského 33,
Olomouc ve smyslu p ijatého usnesení ZMO. Smluvn zajistit, aby v p ípad budoucího
vymožení pohledávky od Union banky, byl výnos poukázán ve prosp ch SmOl.
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru školství
6. ukládá
k bodu 14, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Dodatky z izovacích listin
p ísp vkových organizací – škol:
- podepsat Dodatky z izovacích listin p ísp vkových organizací - škol
T: 29. 1. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
7. ukládá
k bodu 14, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Dodatky z izovacích listin
p ísp vkových organizací – škol:
- p edat Dodatky z izovacích listin - škol editel m škol
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru školství
8. ukládá
k bodu 15, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Slou ení p ísp vkové organizace
Mate ská škola Olomouc, ajkovského 14 A s p ísp vkovou organizací Mate ská škola
Olomouc, Michalské stromo adí 11:
- informovat editelku p ísp vkové organizace Mate ská škola Olomouc, ajkovského 14 A a
editelku p ísp vkové organizace Mate ská škola Olomouc, Michalské stromo adí 11 o
p ijatém usnesení ZMO
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru školství
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9. ukládá
k bodu 16, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007- Pojmenování ulic:
- informovat p íslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených sm rnic
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru vn jších vztah a informací
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 29.

29

Organiza ní záležitosti - darovací smlouva

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
uzav ení smlouvy dle d vodové zprávy
3. ukládá
p evést finan ní prost edky dle d vodové zprávy
T: 26. 2. 2008
O: vedoucí ekonomického odboru
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.

30

Zahrani ní služební cesta

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. souhlasí
s ú astí na zahrani ní služební cest dle d vodové zprávy
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 31.

31

Zahrani ní aktivity - informace za 2.pol.r.2007, plán na r.2008

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu
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2. schvaluje
uskute n ní akcí plánovaných v roce 2008 dle d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 32.

32

Zm ny v KM

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. odvolává
leny KM dle d vodové zprávy
3. jmenuje
leny KM dle d vodové zprávy
4. ukládá
informovat p edsedy a nové leny p íslušných KM
T: 29. 1. 2008
O: vedoucí odboru vn jších vztah a informací
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 33.

33

Jednání jediného akcioná e

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu

2. schvaluje
rozhodnutí jediného akcioná e v záležitosti poskytnutí odm ny dle upravené d vodové
zprávy
3. ukládá
Martinu Novotnému, primátoru m sta Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcioná e p i
výkonu p sobnosti valné hromady dle p ílohy . 2 d vodové zprávy, a to v termínu do
29. 1. 2008
T: 29. 1. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 34.
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34

Memorandum s

D

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. ukládá
Martinu Novotnému, primátoru m sta Olomouce podepsat Memorandum o spolupráci p i
ešení dopravní obslužnosti a rozvoj železni ní infrastruktury v Olomouckém kraji
T: 29. 1. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 35.

Martin Novotný, v. r.
primátor m sta Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný, v. r.
nám stek primátora
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