USNESENÍ
ze 40. sch ze Rady m sta Olomouce, konané dne 26. 2. 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)
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Kontrola usnesení

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
informace o pln ní usnesení RMO k termínu pln ní 26. 2. 2008 dle p edložené d vodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny pln ní usnesení dle p edložené upravené d vodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 23, ást 2 usnesení RMO ze dne 2. 10. 2007, týkající se prov ení možností umíst ní
kompostárny
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. konkrétní zn ní zám ru na pronájem s následným odprodejem pozemk
i jejich ástí
v Lokalit . 65 – Olomouc-m sto – Wolkerova dle d vodové zprávy bod . 1.1.
2. konkrétní zn ní zám ru na pronájem s následným odprodejem pozemk v Lokalit
Nové Sady – And lská dle d vodové zprávy bod . 1.2.

. 63 –

3. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 78/22 ostatní plocha o vým e 20 m2 v k. ú.
Ne edín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 2.1.
4. zám r pronajmout pozemek parc. . 1001 ostatní plocha o vým e 9 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.4.
5. p edb žný zám r odprodat ást pozemku parc. . 768/1 ost. pl. o vým e cca 10 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Vým ra ásti pozemku bude up esn na až po zpracování
GP dle d vodové zprávy bod . 1.5.
6. zám r odprodat pozemek parc. . st. 528 zast. pl. a nádvo í o vým e 18 m2 v k. ú.
Hej ín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.6.

7. p edb žný zám r odprodat pozemek parc. . 1029/8 zahrada o vým e 71 m2 a ást
pozemku parc. . 1028/7 ost. pl. o vým e cca 44 m2, vše v k. ú. ep ín, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx. P esná vým ra ásti pozemku parc. . 1028/7 bude up esn na až
po zpracování GP. (dle doporu ení OKR) dle d vodové zprávy bod . 1.7.
8. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 7/2 zahrada o vým e 95 m2 v k. ú. Nový Sv t
u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.8.
9. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 1001 ost. pl. o vým e 135 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.9.
10. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 419/3 ost. pl. o vým e 5 m2 v k. ú. Hej ín,
obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.10.
11. zám r pronajmout nebytový prostor o vým e 28,60 m2 v objektu HS ajkovského .o.
16, .p. 65 na pozemku parc. . st. 49 zast. pl. a nádvo í o vým e 500 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx za ú elem provozování elektroinstala ních prací dle
d vodové zprávy bod . 1.11.
12. zám r pronajmout a následn odprodat ást pozemku parc. . 1721/6 ost. pl. (sekce B3)
o vým e 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy
bod . 1.12.
13. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 1347/8 ost. pl. o vým e 4 m2 v k. ú. Slavonín
a ást pozemku parc. . 710/6 ost. pl. o vým e 4 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc
spole nosti MARPER spol. s r. o. dle d vodové zprávy bod . 1.13.
14. zám r odprodat ást pozemku parc. . 1119/3 ost. pl. o vým e 130 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc spole nosti OPTHERM s. r. o. dle d vodové zprávy bod . 1.14.
15. dopln ní smluvních podmínek v kupní smlouv na pozemky parc. . 787/13 orná p da
o vým e 151 m2 a parc. . 1201/7 orná p da o vým e 350 m2, vše v k. ú. ernovír, obec
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 2.3.
16. bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující právo ch ze a jízdy p es pozemek parc.
. 13 ost. pl. v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc ve prosp ch Muzea um ní Olomouc,
státní p ísp vková organizace dle d vodové zprávy bod . 2.4.
17. odpušt ní nájmu za pronájem ásti pozemku parc. . 532/1 trvalý travní porost o vým e
2 m2 v k. ú. Svatý Kope ek, obec Olomouc spole nosti outdoor akzent s.r.o. za období
od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 dle d vodové zprávy bod . 2.5.
18. zm nu výše nájemného u pronájmu ásti pozemku parc. . 93/20 ost. pl. o vým e 13 m2
v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc spole nosti STAVPAG s. r. o. dle d vodové zprávy
bod . 2.6.
19. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. . 757/1, parc. . 757/18. parc. . 757/42, parc. . 757/48,
parc. . 758/1, parc. . 758/27, parc. . 758/44, parc. . 1082/1, parc. . 1082/4, parc. .
1082/7, parc. . 1083/1, parc. . 1083/5, parc. . 1081/3, vše ost. pl., parc. . 757/45
zahrada, parc. . 762/3 trvalý travní porost, parc. . 1203/1 a parc. . 755/135, oba orná
p da, vše v k. ú. ernovír, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod . 2.8.
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20. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. . 757/1, parc. . 757/18.
parc. . 757/42, parc. . 757/48, parc. . 758/1, parc. . 758/27, parc. . 758/44, parc. .
1082/1, parc. . 1082/4, parc. . 1082/7, parc. . 1083/1, parc. . 1083/5, parc. . 1081/3, vše
ost. pl., parc. . 757/45 zahrada, parc. . 762/3 trvalý travní porost, parc. . 1203/1 a parc. .
755/135, oba orná p da, vše v k. ú. ernovír, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ
Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod . 2.8.
21. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelu na pozemcích parc. . 1072 ost. pl. o vým e 23 964 m2, parc. . 604/2 ost. pl.
o vým e 13 185 m2, parc. . 604/1 ost. pl. o vým e 716 m2, parc. . 907/2 ost. pl. o vým e
10 545 m2, parc. . 907/8 orná p da o vým e 741 m2, parc. . 613 ost. pl. o vým e 34 369
m2 a parc. . 1077 ost. pl. o vým e 10 249 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti Metropolitní sí Olomouc a.s. dle d vodové zprávy bod . 2.9.
22. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN a umíst ní kabelové sk ín SS 300 na pozemku parc. . 457/1 ost. pl. o vým e
6 618 m2 v k. ú. Hej ín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod . 2.10.
23. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN a umíst ní kabelové sk ín SS 300
na pozemku parc. . 457/1 ost. pl. o vým e 6 618 m2 v k. ú. Hej ín, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod . 2.10.
24. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
p ípojky na pozemcích parc. . 526/1 a parc. . 509/1, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec
Olomouc, parc. . 509/2 , parc. . 509/3, parc. . 509/5 , parc. . 509/6 , parc. . 509/7, parc.
. 510/5 a parc. . 514/13, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. dle d vodové zprávy bod . 2.11.
25. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku parc. . 629/1 ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod . 2.13.
26. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. . 629/1 ost. pl. v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové
zprávy bod . 2.13.
27. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN a NN na pozemku parc. . 1916/24 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod . 2.14.
28. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. . 1916/24 ost. pl.
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod . 2.14.
29. uzav ení smlouvy o umíst ní a provozování retransla ního a p ístupového bodu
radiodatové sít MORNET.cz v objektu Základní školy a Mate ské školy Raisova 1, .p. 15
na pozemku parc. . 28/1 zast. pl. a nádvo í o vým e 796 m2, v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc se spole ností EMPECOM, s. r. o. dle d vodové zprávy bod . 3.1.
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30. uzav ení plánovací smlouvy na inženýrské sít stavby ,,Olomouc – Arbesova, výstavba
24 RD“, ást vodovod, kanalizace, odvodn ní komunikace, komunikace v etn parkovacích
stání, ve ejná zele , chodníky a ve ejné osv tlení, mezi statutárním m stem Olomouc
spole ností EUROGEMA CZ, a.s. dle d vodové zprávy bod . 5.1.
31. uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv na infrastrukturní stavbu „Olomouc –
Arbesova, výstavba 24 RD“, ást vodovod, kanalizace, odvodn ní komunikace, komunikace
v etn parkovacích stání, ve ejná zele , chodníky a ve ejné osv tlení, mezi statutárním
m stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole ností EUROGEMA CZ, a.s. jako
budoucím dárcem dle d vodové zprávy bod . 5.2.
32. uzav ení plánovací smlouvy na inženýrské sít stavby ,,Novostavba víceú elového
areálu“, ást komunikace, v etn odvodn ní, parkovišt , v etn podélných parkovacích
stání, chodníky a ve ejné osv tlení, mezi statutárním m stem Olomouc spole ností ŠVARC
DEVELOP s.r.o. dle d vodové zprávy bod . 5.3.
33. uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv na infrastrukturní stavbu ,,Novostavba
víceú elového areálu“, ást komunikace, v etn odvodn ní, podélná parkovací stání,
chodníky a ve ejné osv tlení, mezi statutárním m stem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a spole ností ŠVARC DEVELOP s.r.o. jako budoucím dárcem dle d vodové
zprávy bod . 5.4.
34. uzav ení plánovací smlouvy na inženýrské sít stavby „Olomouc – Povel – Slavonínská
ulice – Bytové domy“ ást komunikace, chodníky, parkovací stání, vodovod, ve ejná
kanalizace, p ípojka horkovodu, p ípojka VN, ve ejné osv tlení a rozvody slaboproudu, mezi
statutárním m stem Olomouc spole ností Marzio, s.r.o.. dle d vodové zprávy bod . 5.5.
35. uzav ení plánovací smlouvy na inženýrské sít stavby ,,6 RD ernovír, ul. Žitná“, ást
vodovod, kanalizace, odvodn ní komunikace, komunikace, chodník, ve ejné osv tlení,
rozvody NN a plynovod, mezi statutárním m stem Olomouc spole ností K – stav stavební,
a.s. dle d vodové zprávy bod . 5.6.
36. uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv na infrastrukturní stavbu „6 RD ernovír,
ul. Žitná“, ást vodovod a kanalizace, mezi statutárním m stem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a spole ností K – stav stavební, a.s. jako budoucím dárcem dle d vodové
zprávy bod . 5.7.
37. uzav ení smlouvy o nájmu plynárenských za ízení na stavbu „STL prodloužení
plynovodu, plynovodní p ípojka“ Mezi statutárním m stem Olomouc jako pronajímatelem
a SMP Net s.r.o., Ostrava jako nájemcem dle d vodové zprávy bod . 5.8.
2. nevyhovuje žádosti
1. spole nosti MARPER spol. s r. o. o pronájem ásti pozemku parc. . 319/2 ost. pl.
o vým e 4 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.13.
2. pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem ásti pozemku parc. . 265/464 ostatní plocha o vým e
20 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 2.2.
3. spole nosti Lidl eská republika v. o. s. o bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující
právo umíst ní a užívání chodníku a ve ejné komunikace na pozemku parc. . 38/1 ost. pl.
(dle GP parc. . 38/5 ost. pl. o vým e 177 m2 a parc. . 38/6 ost. pl. o vým e 30 m2) v k. ú.
Pavlovi ky, obec Olomouc ve prosp ch statutárního m sta Olomouce dle d vodové zprávy
bod . 2.12.
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4. paní xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk parc. . 332/8 zahrada o vým e 150 m2
a parc. . 336/7 orná p da o vým e 438 m2, vše v k. ú. Hej ín, obec Olomouc dle d vodové
zprávy bod . 4.2.
3. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
1. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný p evod ásti pozemku parc. . 768/1
ost. pl. o vým e cca 10 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m sta
Olomouce do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.5.
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk parc. . 332/8 zahrada o vým e
150 m2 a parc. . 336/7 orná p da o vým e 438 m2, vše v k. ú. Hej ín, obec Olomouc dle
d vodové zprávy bod . 4.2.
3. žádosti spole nosti K - elektric s.r.o. o odprodej pozemk parc. . st. 2026 o vým e
192 m2, parc. . st. 2027 o vým e 394 m2, parc. . st. 2073 o vým e 65 m2 a parc. . st.
2074 o vým e 11 m2, vše zast. pl. a nádvo í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
d vodové zprávy bod . 4.3.
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. . 938 ost. pl. o vým e 76 m2 k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 4.4.
5. žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 1721/31
ost. pl. o vým e 34 m2 a ásti pozemku parc. . 1721/1 ost. pl. o vým e 13 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 4.6.
6. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o revokaci ásti usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod
programu 5, bod 11 ve v ci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. . 824 ost. pl.
o vým e 252 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 4.7.
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu vypov d t smlouvu o nájmu na pozemek parc. . st. 528 zast. pl.
a nádvo í o vým e 18 m2 v k. ú. Hej ín, obec Olomouc uzav enou s paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.6.
T: 6. 5. 2008
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. bere na v domí
zm nu subjektu na stran vstupujícího investora ze spole nosti COMET OBALY, s. r. o.
na pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 1.12.
6. souhlasí
se skon ením nájemní smlouvy a ze zrušením závazku dohodou ke
dle d vodové zprávy bod . 2.7.

dni 29. 2. 2008

7. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007, bod programu 2, bod 2.28. ve v ci schválení úplatného
z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní p ípojky
na pozemcích parc. . 526/1 a parc. . 509/1, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc.
. 509/2 , parc. . 509/3, parc. . 509/5 , parc. . 509/6 , parc. . 509/7, parc. . 510/5, parc.
. 510/6, parc. . 514/13, parc. . 535/31 a parc. . 509/3, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. dle
d vodové zprávy bod . 2.11.

5

2. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2007, bod programu 2, bod 2.28. ve v ci schválení uzav ení
smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování horkovodní p ípojky na pozemcích parc. . 526/1 a parc. . 509/1, vše ost. pl.
v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. . 509/2 , parc. . 509/3, parc. . 509/5 , parc. . 509/6 ,
parc. . 509/7, parc. . 510/5, parc. . 510/6, parc. . 514/13, parc. . 535/31 a parc. . 509/3,
vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve prosp ch spole nosti Dalkia
eská republika, a. s. dle d vodové zprávy bod . 2.11.
3. usnesení RMO ze dne 27. 11. 2007 bod programu 2, bod 2.17. ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
p ípojky i na pozemku parc. . 328/26 ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti Dalkia eská republika, a. s. (rozší ení pozemk dot ených z ízením v cného
b emene) a navýšení jednorázové úhrady za z ízení v cného b emene dle d vodové zprávy
bod . 2.11.
4. usnesení RMO ze dne 27. 11. 2007 bod programu 2, bod 2.17. ve v ci schválení uzav ení
smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování horkovodní p ípojky i na pozemku parc. . 328/26 ost. pl. v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. (rozší ení pozemk
dot ených z ízením v cného b emene) dle d vodové zprávy bod . 2.11.
8. schvaluje
1. uzav ení plánovací smlouvy na inženýrské sít stavby ,,Výstavba 50 rodinných dom
Droždín - Jih II.“, ást prodloužení vodovodního adu, prodloužení splaškové kanalizace,
zatrubn ní p íkopu, STL plynovod, komunikace, v etn parkovacích stání, dopravní plochy,
chodníky, ve ejné osv tlení, p eložka a p ípojka VN, DTS a kabelové rozvody NN, mezi
statutárním m stem Olomouc spole ností DELTA INVEST, s.r.o. dle dodatku d vodové
zprávy bod . 5.1.
2. uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv na infrastrukturní stavbu ,,Výstavba 50
rodinných dom Droždín - Jih II.“, ást prodloužení vodovodního adu, prodloužení splaškové
kanalizace, komunikace, v etn parkovacích stání, chodníky a ve ejné osv tlení, mezi
statutárním m stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole ností DELTA INVEST,
s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku d vodové zprávy bod . 5.2.
9. ukládá
p edložit souhrnnou informaci o p íprav projektu St edoevropského fóra Olomouc
na jednání RMO dle d vodové zprávy bod . 2.4.
T: 8. 4. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
10. ukládá
p edložit informaci o p íprav projektu spole nosti TOURIST CENTRUM s. r. o. v lokalit
Wellnerova na jednání RMO dle d vodové zprávy bod . 4.1.
T: 8. 4. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
P edložil:
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 2.
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Ve ejná zakázka . 749 - námitky

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. nevyhovuje
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona
uvedených v DZ.

. 137/2006 Sb.

námitce st žovatele z d vod

P edložil:

Martinák Ji í, nám stek primátora
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 1.

4

Ve ejná zakázka . 815 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „ZŠ Stupkova - školní h išt “ archivní íslo
815
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání
obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d vodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. hodnotící komisi v etn náhradník
ve složení dle d vodové zprávy.
3. pov uje
nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
ve ejnou zakázkou.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 2.

5

Ve ejná zakázka . 809 - revokace zahájení

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. revokuje
usnesení RMO ze dne 12.2.2008 bod 8 ást 1a) týkající se formy zadávacího ízení
s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Zamenhofova“ archivní íslo 809 dle
d vodové zprávy.
2. schvaluje
a) zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Zamenhofova“ archivní íslo 809 formou zjednodušeného podlimitního ízení
b) seznam zájemc , kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 3.
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Prodej dom

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
zám r pronajmout ást pozemku parc. . 93/58, ostatní plocha, o vým e 24 m2, v k. ú.
Olomouc-m sto, obec Olomouc, jak je vyzna eno na snímku katastrální mapy,
dle d vodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
zám r pronajmout ást pozemku parc. . 51, kultury zahrada, o vým e 155 m2, v k.ú.
Hej ín, obec Olomouc, p edem ur eným zájemc m manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jak je
vyzna eno na snímku katastrální mapy, dle d vodové zprávy bod 1.2.
4. schvaluje
zám r prodat pozemek parc. . 93/143, ostatní plocha, o vým e 1 620 m2, v k. ú. Olomouc–
m sto, obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 1.3.
5. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej pozemku parc. . 27/9, zahrada, o vým e 520 m2, v k. ú. Hej ín, obec Olomouc,
manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 171.700,- K , z toho
pozemek za 169.000,- K a náklady 2.700,- K , dle d vodové zprávy bod 1.4.
6. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
své usnesení ze dne 19.12.2007, bod 7, ást 14 a schválit prodej budovy bez p/ e (garáže)
na pozemku parc. . st. 486, zastav ná plocha a nádvo í, a pozemku parc. . st. 486,
zastav ná plocha a nádvo í, o vým e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, nájemc m do podílového spoluvlastnictví každému jednu ideální tvrtinu St edisku SOS pro vzájemnou pomoc ob an za kupní cenu 50.000,- K , xxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 140.700,- K , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K ,
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K (kupní cena celkem 472.100,- K , z toho
stavba bez p/ e za 396.084,- K , pozemek za 73.216,- K a náklady 2.800,- K ), dle
d vodové zprávy bod 1.5.
7. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti manžel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v ci schválení splátkového
kalendá e p i prodeji pozemku parc. . 406/7, zahrada, o vým e 1 072 m2, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 1.6.
8. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti vlastník jednotek v dom Dukelská 15 ve v ci použití koeficientu 0,2 k výpo tu
kupní ceny p i prodeji pozemku parc. . 220, zahrada, o vým e 147 m2, v k. ú. Olomoucm sto, obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 1.7.
9. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti Spole enství vlastník Hanušova 340/2 a 314/4 ve v ci použití koeficientu 0,2
k výpo tu kupní ceny p i prodeji ásti pozemku parc. . 101/1, zahrada, o vým e 759 m2,
jak je vyzna eno geometrickým plánem . 470-967/2007, a to ást ozna enou nov jako
pozemek parc. . 101/96, zahrada, o vým e 360 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle
d vodové zprávy bod 1.8.
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10. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti Spole enství pro d m Václava III. 338/14, 339/16, 77200 Olomouc ve v ci použití
koeficientu 0,2 k výpo tu kupní ceny p i prodeji ásti pozemku parc. . 101/1, zahrada,
o vým e 759 m2, jak je vyzna eno geometrickým plánem . 470-967/2007, a to ást
ozna enou nov jako pozemek parc. . 101/1, zahrada, o vým e 398 m2, vše v k. ú. Lazce,
obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 1.8.
11. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej budovy . p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. . st. 388, zastav ná plocha
a nádvo í, o vým e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc, po jednotkách dle
zákona . 72/1994 Sb., o vlastnictví byt , oprávn ným nájemc m za kupní ceny vypo tené
dle p ílohy . 1 d vodové zprávy, dle d vodové zprávy bod 2.1.
12. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádostem o odprodej budovy . p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. . st. 388, zastav ná
plocha a nádvo í, o vým e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc, a to
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole nosti ROCO CAPITAL s.r.o., spole nosti POTYLA s.r.o.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole nosti ANAG
s r. o., spole nosti EVROPA PASAŽ, s.r.o., xxxxxxxxxxxx, Mattu Taylorovi (Impact UK), dle
d vodové zprávy bod 2.1.
13. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti xxxxxxxxxxx o sm nu pozemk dle LV 821 a LV 859 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, za budovu . p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. . st. 388, zastav ná plocha
a nádvo í, o vým e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc, dle d vodové zprávy
bod 2.1.
14. ukládá
odboru majetkoprávnímu p ipravit prodej budovy . p. 627 (t . Míru 135) a pozemku parc. .
st. 1237, zastav ná plocha a nádvo í, o vým e 263 m2, v k. ú. Ne edín, obec Olomouc, dle
zákona . 72/1994 Sb., o vlastnictví byt , tj. po jednotkách, dle d vodové zprávy bod 2.2.
T: 3. 6. 2008
O: vedoucí majetkoprávního odboru
15. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
zám r prodat budovu . p. 23 (Št pánovská 23) s pozemkem parc. . st. 454, zastav ná
plocha a nádvo í, o vým e 1106 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, p edem
ur enému zájemci St ední škole stavební a podnikatelské s.r.o., dle d vodové zprávy bod
2.3.
16. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej bytové jednotky . 481/6 v dom
. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 43/1784 na spole ných ástech domu . p. 481 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. . st. 179, zastav ná plocha a nádvo í,
o vým e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, oprávn nému nájemci manžel m
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 940.630,- K , z toho za jednotku 922.750,- K ,
pozemek 10.880,- K , náklady 7.000,- K , dle d vodové zprávy bod 2.6.
17. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx ve v ci odprodeje p dních prostor ke zrealizování p dní
vestavby v domech Riegrova 17, . p. 394, Riegrova 24, . p. 382, Sokolská 32, . p. 542,
Pavel ákova 21, . p. 1, Michalská 2, . p. 206, Žižkovo nám stí 3, . p. 888, Horní nám stí
18, . p. 13, vše v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc, a v dom Litovelská 1, . p. 111,
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 2.7.
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18. revokuje
své usnesení ze dne 30. 10. 2007 bod 10, ást 26 ve v ci v cného b emene ve prosp ch
domu . p 1268 (t . Svornosti 2) a schvaluje z ízení v cného b emene práva vedení a
užívání, opravy a údržby p ípojky vody, plynu a kanalizace p es d m . p. 111 (Litovelská 1)
stojící na pozemku parc. . st. 138/1, zastav ná plocha a nádvo í, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, a p es pozemek parc. . st. 138/1, zastav ná plocha a nádvo í, o vým e
1001 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prosp ch domu . p. 1268 (t . Svornosti 2)
a pozemku parc. . st. 138/3, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d vodové zprávy
bod 2.8.
19. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti spole nosti AK – K epelka, spol. s. r. o. ve v ci odprodeje ásti pozemku parc. .
121/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc, pod nákladním výtahem p ed
domem Komenského 5, Olomouc, dle d vodové zprávy bod 2.9.
20. schvaluje
zám r prodat bytovou jednotku . 586/11 v dom
. p. 586 (Wolkerova 44)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na spole ných ástech domu . p. 586
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. . st. 659, zastav ná
plocha a nádvo í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou ve ejné dražby dle zákona
. 26/2000 Sb., o ve ejných dražbách, dle d vodové zprávy bod 3.1.
21. schvaluje
zám r prodat bytovou jednotku . 633/21 v dom
. p. 633, 632, (Zikova 5, 7) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na spole ných ástech domu . p. 633, 632
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. . st. 928, 924,
zastav ná plocha a nádvo í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou
ve ejné dražby dle zákona . 26/2000 Sb., o ve ejných dražbách, dle d vodové zprávy bod
3.2.
22. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v ci prodeje bytové jednotky
. 609/13 v dom
. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
438/27365 na spole ných ástech domu . p. 608, 609, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 3.3.
23. schvaluje
uznání faktur, dle d vodové zprávy bod 4.1.
24. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
odklad 4 splátek po 427,- K z kupní smlouvy za jednotku . 529/3, v dom
. p. 529
(Nálevkova 11), k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní Zde ce Kamení kové do 15. 1. 2010
a odklad 4 splátek po 646,- K z kupní smlouvy za jednotku . 529/8, v dom
. p. 529
(Nálevkova 11), k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 15. 1. 2010, dle
d vodové zprávy bod 4.2.
25. souhlasí
s proplacením faktur u byt , které z stávají v majetku statutárního m sta Olomouce,
v domech, kde byly byty prodány nájemc m, dle d vodové zprávy bod 4.3.
P edložil:
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 4.
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Bytové záležitosti - nájem byt

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

2. schvaluje
uzav ení nájemních smluv na m stské byty v domech:
a) Horní nám stí 23, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 9 se xxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod
1a)
b) Politických v z
2, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 89 s xxxxxxxxxxxxxx dle d vodové
zprávy bod 1b)
c) P ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1c)
d) P ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 6 s xxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1d)
e) P ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, .b. 31 se xxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1e)
f) P ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 39 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1f)
g) P ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, .b. 41 se xxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové
zprávy bod 1g)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzav ených na dobu ur itou:
a) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt 8, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 2 a)
b) na 1/2 roku s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 11, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 2 b)
2. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 36, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 3 a,b)
3. s vým nou byt :
xxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 4, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4)
4. s uzav ením nájemní smlouvy z d vodu prodeje bytu do osobního vlastnictví:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Slavonínská 20, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 5)
5. s p echodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nám stí Hrdin 4, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 6)
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 5.
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Bytové záležitosti - aktualizace žádostí o m stský byt v roce
2007

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
zprávu o aktualizaci evidovaných žádostí o m stský byt v roce 2007
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 5. 1.
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Bytové záležitosti – užší seznamy žadatel
(po adníky)

o m stský byt

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

b) užší seznamy žadatel o m stský byt k ešení (po adníky) od 3.3.2008 do 28.2.2009
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 5. 2.
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Zm na plánu oprav a investic na rok 2008

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu C dle d vodové zprávy

3. ukládá
provést rozpo tovou zm nu dle DZ
T: 11. 3. 2008
O: vedoucí ekonomického odboru
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 5. 3.
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Bytové záležitosti - DPS

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

2. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v z
dle p edložené d vodové zprávy
12

4,

3. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxx na byt v DPS P í ná 4, dle p edložené
d vodové zprávy
4. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P í ná 8, dle
p edložené d vodové zprávy
5. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6,
dle p edložené d vodové zprávy
6. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v z
dle p edložené d vodové zprávy

4,

7. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P ichystalova 64,
dle p edložené d vodové zprávy
8. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Hole kova 9,
dle p edložené d vodové zprávy
9. schvaluje
výjimku z Po adníku pro poskytnutí nájmu bytu zvláštního ur eníxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle
p edložené d vodové zprávy
10. schvaluje
výjimku z Po adníku pro poskytnutí nájmu bytu zvláštního ur ení paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dle p edložené d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 5. 4.
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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, ást A a ást B
2. schvaluje
rozpo tové zm ny roku 2008 dle d vodové zprávy - ást A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo m sta Olomouce se schválenými rozpo tovými zm na 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
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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: 6.
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Protipovod ová opat ení - II. etapa

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

2. schvaluje
zadání DÚR na akci „Protipovod ová opat ení IIB etapa – související investice“
3. schvaluje
uzav ení SOD na zpracování DUR a zajišt ní územního rozhodnutí na základ
zadání firm Pöyry Environment, a.s. dle d vodové zprávy

p ímého

4. za azuje
ástku dle bodu 1 d vodové zprávy do investi ního rozpo tu m sta na soupis nekrytých
požadavk
5. ukládá
odboru investic po ídit dokumentaci pro územní rozhodnutí dle schváleného zadání a zajistit
vydání územního rozhodnutí dle bodu . 3 tohoto usnesení
T: prosinec 2008
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 7.

14

Obchodn spole enské centrum Pražská-východ

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

2. ukládá
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zpracovat návrh na po ízení zm ny v lokalit Pražská
východ jako samostatnou zm nu.
T: 8. 4. 2008
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 8.
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Dodatky z izovacích listin p ísp vkových organizací - škol

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

2. souhlasí
s Dodatky z izovacích listin p ísp vkových organizací - škol dle d vodové zprávy a dle p íloh
d vodové zprávy
3. ukládá
p edložit Dodatky z izovacích listina na jednání Zastupitelstva m sta Olomouce
T: duben 2008
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
4. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
Dodatky z izovacích listin p ísp vkových organizací - škol
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 11.
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P ísp vky - nespecifikované akce

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

2. schvaluje
p ísp vky dle upravené d vodové zprávy a dle upravené p ílohy d vodové zprávy v etn
rozpo tových zm n
3. ukládá
informovat žadatele o p ijatém usnesení
T: 11. 3. 2008
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí p ísp vk v souladu s Pravidly o poskytování podpor
statutárním m stem Olomouc
T: 11. 3. 2008
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
5. souhlasí
s poskytnutím p ísp vk nad 50 000,--K
6. ukládá
p edložit žádosti na jednání Zastupitelstva m sta Olomouce
T: duben 2008
O: vedoucí ekonomického odboru
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 12.

15
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Zm na platového za azení editelky základní školy

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

2. schvaluje
zm nu platového za azení editelky základní školy dle d vodové zprávy
3. ukládá
informovat o p ijatém usnesení editelku základní školy
T: 11. 3. 2008
O: vedoucí odboru školství
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 13.

18

Problematika výsadeb

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: 15.
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Audit investi ní akce - Projekt rekonstrukce komunikace
a inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého - bývalé kasárny

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: 16.

20

Kontrola hospoda ení za rok 2006 u ZŠ a MŠ Olomouc - Svatý
Kope ek

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: 17.
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Chodníky 2008

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací akcí dle bodu A/ 1, 2, 3, 4 p edložené d vodové zprávy
3. ukládá
odboru investic zahájit výb rové ízení na realizaci akcí dle bodu A/ 1, 2, 3, 4 p edložené
d vodové zprávy
T: 3. 6. 2008
O: vedoucí odboru investic
4. souhlasí
se zahájením projektové p ípravy akcí dle bodu B/ 10, 13, 27, 28 p edložené d vodové
zprávy
5. ukládá
odboru investic zahájit projektovou p ípravu akcí dle bodu B/ 10, 13, 27, 28 p edložené
d vodové zprávy
T: 3. 6. 2008
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 18.
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Chodník I. P. Pavlova

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
za azení akce Chodník I. P. Pavlova do plánu roku 2008
3. souhlasí
se za azením akce do soupisu nekrytých požadavk
4. ukládá
odboru investic zajistit realizaci akce v roce 2008
T: dle d vodové zprávy
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 19.

17

23

Droždín - úprava komunikace

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

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 20.
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Finan ní mechanismy EHP a Norska - modernizace jídelny

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

2. schvaluje
projektovou p ípravu (dle bodu 2 DZ) a podání žádosti projektu Modernizace školní jídelny
Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc do 3. výzvy FM EHP a Norska
3. souhlasí
se závazkem spolufinancování realizace projektu Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ
Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc dle následujícího prohlášení:
Žadatel statutární m sto Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování projektu, tj. 45,9 %
oprávn ných náklad , po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 237 428 EUR.
Žadatel také zaru uje financování neoprávn ných náklad . Žadatel zajistí pr b žné
financování realizace projektu tak, aby realizace projektu probíhala podle asového a
v cného harmonogramu. A s ohledem na plánované rozvržení zp tných plateb (refundací
náklad ) ze zdroj Finan ních mechanism EHP/Norska, nedošlo k možnému deficitu
finan ních prost edk .
4. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
závazek spolufinancování realizace projektu Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ
Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc dle následujícího prohlášení:
Žadatel statutární m sto Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování projektu, tj. 45,9 %
oprávn ných náklad , po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 237 428 EUR.
Žadatel také zaru uje financování neoprávn ných náklad . Žadatel zajistí pr b žné
financování realizace projektu tak, aby realizace projektu probíhala podle asového a
v cného harmonogramu. A s ohledem na plánované rozvržení zp tných plateb (refundací
náklad ) ze zdroj Finan ních mechanism EHP/Norska, nedošlo k možnému deficitu
finan ních prost edk .
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 21.

25

P ednádražní prostor - financování ze SF EU

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
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2. souhlasí
s postupem p ípravy projektu "P ednádražní prostor" dle bodu 2.3 a 4. d vodové zprávy
3. schvaluje
podání projektu do 1. kola výzvy Regionálního opera ního programu St ední Morava
(podoblast podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, p estupní terminály
a zastávky)
4. schvaluje
složení projektového týmu dle bodu 3. d vodové zprávy
5. ukládá
p edložit návrh dopln ní projektu o informa ní systém pro cestující
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 22.
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IPRÚ - ídící struktura

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
navrženou ídící strukturu dle bodu 2 d vodové zprávy
3. schvaluje
navržené složení ídícího výboru IPRÚ Olomouc dle bodu 2 d vodové zprávy
4. schvaluje
navržené složení pracovní skupiny pro p ípravu IPRÚ Olomouc dle bodu 2 d vodové zprávy
5. schvaluje
navržené složení projektového týmu pro p ípravu IPRÚ dle bodu 3 d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 23.
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Výstavba RD - ul. Lu ní

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

2. ukládá
odboru dopravy vydat závazné stanovisko v intencích shrnutí d vodové zprávy
T: 11. 3. 2008
O: vedoucí odboru dopravy
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P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 25.

28

Žádost

D, a.s.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
vyhov ní žádosti dle d vodové zprávy
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 26.

29

Zvláštní užívání komunikací

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

2. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo OCO 13 - 06 v ul. Rož avská dle d vodové
zprávy ad A)
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 27.

30

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: 28.

31

Povolení vjezdu do p ší zóny

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
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2. schvaluje
p id lení povolení vjedu do p ší zóny dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 29.

32

Kulturní kalendá na r. 2008

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

2. souhlasí
s plánem akcí po ádaných odborem VVI na rok 2008 dle upravené p ílohy . 1 d vodové
zprávy
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 30.

33

Program rozvoje cestovního ruchu

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

P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 31.

34

Záv re ná zpráva Europe Direct 2007

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

2. bere na v domí
záv re nou zprávu Europe Direct za rok 2007
3. souhlasí
s plánem aktivit Europe Direct na rok 2008
4. souhlasí
s podpisem smlouvy dle p ílohy . 3 d vodové zprávy
5. ukládá
uzav ít smlouvu o innosti Europe Direct na rok 2008 dle d vodové zprávy
T: 25. 3. 2008
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
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P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 32.

35

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
lena KM dle d vodové zprávy
4. ukládá
informovat p edsedy a nového lena p íslušných KM
T: 11. 3. 2008
O: vedoucí odboru vn jších vztah a informací
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 33.

36

Malé projekty

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí podpory dle upravené d vodové zprávy
3. schvaluje
rozpo tovou zm nu dle upravené p ílohy . 1
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 34.

37

Organiza ní záležitosti - Dodatek . 2 "Organiza ního
Magistrátu m sta Olomouce a M stské policie Olomouc"

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

2. schvaluje
Dodatek . 2 "Organiza ního ádu Magistrátu m sta Olomouce a M stské policie Olomouc"
dle p edložené d vodové zprávy s ú inností od 1. 3. 2008 (s výjimkou ustanovení o zm nách
týkajících se M stské policie Olomouc, jejichž ú innost je navrhována k 1. 4. 2008).
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35.

38

Organiza ní záležitosti - organiza ní zm na v odboru kancelá
primátora

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

2. schvaluje
a) organiza ní zm nu v odboru kancelá primátora dle p edložené d vodové zprávy
s ú inností od 1. 3. 2008
b) za azení finan ní ástky dle d vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35. 1.
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Rozpracování usnesení z 9. zasedání ZMO, konaného dne
18. 2. 2008

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. ukládá
k bodu 9, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008 - Vydání zm ny . XVIII ÚPnSÚ
Olomouc:
a) oznámit v souladu s § 173 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
p edpis , vydání zm ny . XVIII ÚPnSÚ Olomouc ve ejnou vyhláškou
b) po nabytí ú innosti vydanou zm nu opat it záznamem o ú innosti, uložit na odboru
koncepce a rozvoje Magistrátu m sta Olomouce, poskytnout stavebnímu ú adu a krajskému
ú adu
T: 25. 3. 2008
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
2. ukládá
k bodu 10, ásti 3 usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008 - Smlouvy s obcemi na rok 2008:
- podepsat smlouvy s obcemi o zajišt ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného
dopravního systému a o poskytnutí p ísp vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s.
T: 11. 3. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
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3. ukládá
k bodu 15, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008 - Návrh M stského programu prevence
kriminality na rok 2008:
- dodate n p edložit na MV R, odbor prevence kriminality usnesení Zastupitelstva m sta
Olomouce ze dne 18. 2. 2008, které je nedílnou sou ástí již zaslané žádosti o poskytnutí
státní ú elové dotace na realizaci M stského programu prevence kriminality na rok 2008
T: 11. 3. 2008
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
4. ukládá
k bodu 16, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008 - Program Podpora terénní práce
2008:
- p edložit na Ú ad vlády R ov ené usnesení Zastupitelstva m sta Olomouce ze dne 18. 2.
2008, které je nedílnou sou ástí zpracované žádosti o poskytnutí státní ú elové dotace na
realizaci programu Podpora terénní práce 2008 (
T: 11. 3. 2008
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
5. ukládá
k bodu 17, ásti 4 usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008 - Bytové družstvo Jižní - úv r
Topolová:
- primátorovi m sta podepsat Ru itelský závazek SmOl do výše úv rové angažovanosti
úv ru pro KB a.s. dle d vodové zprávy
T: 11. 3. 2008
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 36.

40

Oslavy 15 let partnerství ve Veenendaalu

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

2. souhlasí
s ú astí navržených osob dle upravené d vodové zprávy
3. ukládá
p edložit na jednání RMO v srpnu up esn ný program a návrh ú asti len RMO
T: srpen 2008
O: vedoucí odboru kancelá primátora
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 37.

41

Fond rozvoje bydlení

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
24

2. schvaluje
prodloužení erpání úv ru o šest m síc

u smlouvy 07/61289

3. schvaluje
vým nu v osob dlužníka a s tím související zm nu zástavního práva u smlouvy 00/1294
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 38.
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Žádost St ediska rané pé e Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39.

43

Žádost Arcidiecézní charity Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 1.
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Žádost Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 2.
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45

Žádost

ímskokatolické farnosti sv. Michala v Olomouci

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 3.
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Žádost TSMO, a. s.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 4.
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Žádost OLTERM & TD Olomouc, a. s.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 5.

48

Žádost Policie

R v Olomouci

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 1 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 6.
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Žádost Doc. MUDr. A. Sobka, CSc.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 2 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 39. 7.

50

Hanácké pekárny s. p. v likvidaci

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

2. schvaluje
odkup pohledávky dle d vodové zprávy
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 40.

Martin Novotný, v. r.
primátor m sta Olomouce

Mgr. Svatopluk Š udlík, v. r.
1. nám stek primátora
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