USNESENÍ
z 22. sch ze Rady m sta Olomouce, konané dne 26. 6. 2007

1

Kontrola usnesení

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
informace o pln ní usnesení RMO k termínu pln ní 26. 6. 2007 dle p edložené d vodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny pln ní usnesení RMO dle p edložené d vodové zprávy
P edložil: Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 1

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. zám r odprodat pozemek parc. . 6/5 ost. pl. o vým e 492 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.1.
2. zám r pronajmout a následn odprodat pozemek parc. . 459 ost. pl. o vým e 404 m2
v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc Muzeu um ní Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.2.
3. zám r odprodat ást pozemku parc. . 338/9 zahrada o vým e 102 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.3.
4. zám r pronajmout a následn odprodat ást pozemku parc. . 1721/6 ost. pl. o vým e
6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod 1.4.
5. zám r pronajmout a následn odprodat ást pozemku parc. . 1045/25 ost. pl. o vým e
6 m2 v k. ú. ernovír, obec Olomouc spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy
bod 1.5.
6. zám r odprodat ásti pozemk parc. . 385 ostatní plocha o vým e 3 500 m2, parc. .
407 ostatní plocha o vým e 2 180 m2, parc. . 405/2 ostatní plocha o vým e 934 m2, vše
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.6.
7. zám r odprodat pozemek parc. . 391/12 orná p da o vým e 859 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.7.
8. zám r pronajmout pozemek parc. . 776/36 orná p da o vým e 6 900 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc Zem d lskému družstvu Slavonín dle d vodové zprávy bod 1.8.

9. zám r pronajmout pozemky parc. . 416/15 ostatní plocha o vým e 4 284 m2, parc. .
416/20 ostatní plocha o vým e 7 721 m2 a parc. . 416/18 ostatní plocha o vým e
7 618 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc panu Ing. Radomíru Vítkovi dle d vodové zprávy
bod 1.10.
10. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 451/30 ostatní plocha o vým e 15 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc paní Marii Lu á kové dle d vodové zprávy bod 1.11.
11. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 99/3 ost. pl. o vým e 152 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.12.
12. zám r odprodat pozemek parc. . 856/4 orná p da o vým e 1 111 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.13.
13. zám r pronajmout pozemek parc. . 449/15 kultury zahrada o vým e 376 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc paní Jan Pavlíkové - rozší ení subjektu na stran nájemce dle
d vodové zprávy bod 1.14.
14. zám r pronajmout pozemek parc. . 380/130 kultury orná p da o vým e 90 m2 v k. ú.
Hej ín, obec Olomouc panu Václavu Babkovi - zúžení p edm tu nájmu dle d vodové zprávy
bod 1.15.
15. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 727/2 zahrada o vým e 53 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc paní Ing. Lucii Svr kové - zúžení p edm tu nájmu dle d vodové
zprávy bod 1.16.
16. zám r pronajmout nebytové prostory o vým e 784,15 m2 v dom Jungmannova . o. 25
na pozemku parc. . st. 1116 zast. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc Oblastní unii
neslyšících na dobu ur itou 10 let p i nájemném ve výši 15,-, 15,-, 15,- K /m2/rok dle
d vodové zprávy bod 1.17.
17. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemku parc. . 282 ost.
pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce,
a. s. dle d vodové zprávy bod 2.1.
18. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav
a údržby na pozemku parc. . 282 ost. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.1.
19. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemcích parc. . 401/6
ost. pl. a parc. . 401/7 ost. pl., vše v k. ú. Hej ín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.2.
20. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav
a údržby na pozemcích parc. . 401/6 ost. pl. a parc. . 401/7 ost. pl., vše v k. ú. Hej ín, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.2.
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21. bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující právo umíst ní dopravní zna ky
na objektu . p. 3, na pozemku parc. . st. 462/1 zast. pl. a nádvo í o vým e 154 m2, vše
v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc ve vlastnictví paní PaedDr. Marie Hrachovcové, pana
Ing. Vratislava Hrachovce a pana MUDr. Petra Hrachovce ve prosp ch statutárního m sta
Olomouce dle d vodové zprávy bod 2.3.
22. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
p ípojky na pozemcích parc. . 300/4 ost. pl. a parc. . 303 zast. pl. a nádvo í , vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. dle
d vodové zprávy bod 2.4.
23. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování horkovodní p ípojky na pozemcích parc. . 300/4 ost. pl. a parc. .
303 zast. pl. a nádvo í , vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
Dalkia eská republika, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.4.
24. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
p ípojky na pozemku parc. . 95/3 ost. pl. v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.5.
25. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování horkovodní p ípojky na pozemku parc. . 95/3 ost. pl. v k. ú. Olomouc
- m sto, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. dle d vodové
zprávy bod 2.5.
26. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN
na pozemcích parc. . 74/1, parc. . 115/3, parc. . 115/7, parc. . 30/15 a parc. . 34/1, vše
ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod 2.6.
27. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel NN na pozemcích parc. . 74/1, parc. . 115/3, parc. . 115/7,
parc.
. 30/15 a parc. . 34/1, vše ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.6.
28.úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN
na pozemku parc. . 708/7 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.7.
29. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel NN na pozemku parc. . 708/7 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.7.
30. zvýšení nájemného u pronájmu pozemk parc. . 222 o vým e 5 362 m2, parc. . 305
o vým e 5 104 m2 a parc. . 324/142 o vým e 1 103 m2, vše v k.ú. Ne edín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Roberta Dvo áka a paní Renaty Dvo ákové dle d vodové
zprávy bod 2.8.
31. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
p ípojky na pozemcích parc. . 451/17, parc. . 451/18, parc. . 451/26, parc. . 451/30, parc.
. 451/32, parc. . 451/33, parc. . 451/34 a parc. . 451/36 vše ostatní pl. v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti Dalkia eská republika, a. s. dle d vodové zprávy bod
2.9.
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32. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování horkovodní p ípojky na pozemcích parc. . 451/17, parc. . 451/18,
parc. . 451/26, parc. . 451/30, parc. . 451/32, parc. . 451/33, parc. . 451/34 a parc. .
451/36 vše ostatní pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti Dalkia eská
republika, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.9.
33. bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování p eložek
D 434 - P eložka DK Olomouc - Prost jov v km 142,100 a D 435 - P eložka DK Olomouc Lipník v km 142,100 na pozemku parc. . 1189/1 ost. pl. a pozemku parc. . 1189/3 ost. pl.,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti Telefónica O2 Czech Republic,
a. s. dle d vodové zprávy bod 2.10.
34. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování p eložek D 434 - P eložka DK Olomouc - Prost jov v km 142,100
a D 435 - P eložka DK Olomouc - Lipník v km 142,100 na pozemku parc. . 1189/1 ost. pl.
a pozemku parc. . 1189/3 ost. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.10.
35. bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování VTL
plynovodu na pozemku parc. . 930/8 orná p da o vým e 774 m2 v k. ú. ep ín, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti Severomoravská plynárenská, a. s. dle d vodové zprávy
bod 2.11.
36. výpov
z nájmu u pronájmu ásti pozemku parc. . 1086/16 ost. pl. o vým e 580 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Ji ímu Švancarovi dle návrhu odboru majetkoprávního
dle d vodové zprávy bod 2.13.
37. uzav ení dodatku u pronájmu pozemku parc. . 475/19 ostatní plocha vým ry 54 m2
a pozemku parc. . 475/20 ostatní plocha vým ry 158 m2 oba v k. ú. ep ín, obec Olomouc
Zem d lskému družstvu Un ovice dle návrhu odboru majetkoprávního dle d vodové zprávy
bod 2.14.
38. dodatek . 2 u pronájmu ásti pozemku parc. . parc. . 95/1 ost. pl. o vým e 3 000 m2
v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc dle návrhu odboru majetkoprávního dle d vodové
zprávy bod 2.16.
39. pronájem ásti pozemk parc. . 1721/6 ost. pl. o vým e 3232 m2 a parc. . 1648 (dle
GP . 1409-76/2006 - ást parc. . 1648/1) ost. pl. o vým e 71 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc spole nosti HEBACO steel s. r. o. dle d vodové zprávy bod
2.18.
40. uzav ení dodatku ke smlouv o nájmu . MAJ-PR-NS/8/2006/S ze dne 16. 2. 2006
uzav ené mezi statutárním m stem Olomouc a panem Pavlem Šošolíkem dle návrhu odboru
majetkoprávního dle d vodové zprávy bod 3.1.
41. uzav ení nájemní smlouvy na nebytové prostory - ul. Barví ská . 1 - kancelá e o celkové
vým e 256,60 m2 mezi SNO, a.s. a statutárním m stem Olomouc dle d vodové zprávy bod
3.4.
42. uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv na infrastrukturní stavbu „Novostavba
rodinných dom Hej ín“, ást páte ní komunikace, ve ejné osv tlení, prodloužení splaškové
kanalizace, prodloužení vodovodního adu, mezi statutárním m stem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a spole ností GLOBE INVESTMENT s.r.o. jako budoucím dárcem
dle d vodové zprávy bod 5.3.
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43. zám r pronajmout nebytové prostory o vým e 194 m2 v 1. PP, o vým e 998 m2
v 1. NP, o vým e 1215 m2 v 2. NP, o vým e 1063 m2 v 3. NP v objektu bez . p.
na pozemku parc. . st. 110/2 zast. pl. a nádvo í, v k. ú. ep ín, obec Olomouc a jiné stavby
s ástí pozemku parc. . st. 104 zast. pl. a nádvo í o vým e 794 m2 a pozemk parc. .
980/8 ost. pl. o vým e 2 889 m2 a parc. . 980/9 zahrada o vým e 1 661 m2, vše v k. ú.
ep ín, obec Olomouc Základní škole prof. Z. Mat j ka Olomouc, Svatoplukova 11 dle
d vodové zprávy bod 5.6.
44. uzav ení dodatku . 7 ke Smlouv o nájmu, správ a provozování Plaveckého stadionu
. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000 se spole ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d vodové
zprávy bod 5.7.
45. zám r pronajmout a následn odprodat pozemek parc. . 778 zahrada o vým e 599 m2
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za ú elem výstavby rodinného domu dle d vodové
zprávy bod 4.6.
2. souhlasí
1. se zm nou smluvních podmínek u pronájmu ásti pozemku parc. . 6/4 zahrada o vým e
84 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.1.
2. s podnájmem ásti prostor v dom Jungmannova . o. 25 na pozemku parc. . st. 1116
zast. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc jiným neziskovým organizacím:
- Raná pé e - celoro n 1 místnost v 2.NP (dle projektové dokumentace místnost . 2.07)
v nové p ístavb : 17,15 m2.
- Klub mladých neslyšících - celoro n 1 místnost v 1.PP (suterénní prostory stávající ásti
budovy) místnost . 0,14: 12,35 m2.
- SK SKIVELO Neslyšících Olomouc - celoro n 1 místnost v 1.PP jako sklad sportovního
materiálu (suterénní prostory stávající ásti budovy) místnost . 0.08: 17,45 m2.
- eský svaz neslyšících sportovc - celoro n 1 místnost v 1.PP jako sklad sportovního
materiálu (suterénní prostory stávající ásti budovy) místnost . 0.13: 6,65 m2 dle d vodové
zprávy bod 1.17.
3. s podnájmem spole enských místností v dom Jungmannova . o. 25 na pozemku parc.
. st. 1116 zast. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc za ú elem školení a kurz dle d vodové
zprávy bod 1.17.
4. s posunutím termínu pro p edložení stavebního povolení do 31. 3. 2008, pro zahájení
výstavby do 30. 6. 2008 a pro p edložení kolauda ního rozhodnutí do 31. 3. 2009 a termín
pro uzav ení kupní smlouvy do 30. 6. 2009 dle d vodové zprávy bod 2.17.
5. s provedením stavebních úprav v objektu . p. 813, stavba ob anského vybavení
(Podnikatelský inkubátor CITT UP) na pozemku parc. . 1721/63 zastav ná plocha a nádvo í
o vým e 928 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve výši 120 682,- K v etn
DPH s tím, že vložené investice si bude nájemce Univerzita Palackého v Olomouci
odepisovat ve vlastním ú etnictví dle d vodové zprávy bod 3.3.
3. nevyhovuje žádosti
1. Dopravního podniku m sta Olomouce, a. s. o pronájem ásti pozemku parc. . 827/1
ostatní plocha o vým e 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod
2.12.
2. Regionálního centra Olomouc s. r. o. o pronájem ásti pozemku parc. . 866 ost. pl.
o vým e 90 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 2.15.
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3. Zem d lského družstva Un ovice o pronájem ásti pozemk parc. . 385 ostatní plocha
o vým e 3 500 m2, parc. . 407 ostatní plocha o vým e 2 180 m2, parc. . 405/2 ostatní
plocha o vým e 934 m2, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové
zprávy bod 1.6.
4. Zem d lského družstva Un ovice o pronájem pozemku parc. . 391/12 orná p da
o vým e 859 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.7.
5. Zem d lského družstva Slavonín o pronájem pozemk parc. . 416/15 ostatní plocha
o vým e 4 284 m2, parc. . 416/20 ostatní plocha o vým e 7 721 m2 a parc. . 416/18
ostatní plocha o vým e 7 618 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d vodové zprávy
bod 1.9.
6. Ing. Ludmily Ví azkové o pronájem pozemku parc. . 778 zahrada o vým e 599 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.6.
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu vypov d t nájemní smlouvu . MAJ-EM-NS-/24/Gl na ást
pozemku parc. . 816/6 orná p da o vým e 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
uzav enou se spole ností SECOM LTD, spol. s. r. o. dle d vodové zprávy bod 1.13.
T: 4.9.2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
odprodej pozemk parc. . st. 1780 o vým e 6 m2, parc. . st. 1781 o vým e 6 m2, vše
zast. pl. a nádvo í v k. ú. Olomouc-m sto, pozemek parc. . st. 2225 zast. pl. a nádvo í
o vým e 6 m2 v k. ú. Nová Ulice a objekt bez . p. / . e. technické vybavenosti
s pozemkem parc. . st. 1426 zast. pl. a nádvo í o vým e 21 m2 v k. ú. Ne edín, vše obec
Olomouc spole nosti EZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 204 570,- K dle d vodové
zprávy bod 4.3.
6. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
1. žádosti MUDr. Zde ka Vomá ky, manžel Doc. MUDr. Ivana Gregara, CSc. a Mgr.
Ludmily Gregarové, manžel Doc. MUDr. Ivo Šimka, CSc. a Pavly Šimkové a paní PhMr.
Evy Sorbiové o odprodej ásti pozemku parc. . 6/4 zahrada o vým e 84 m2 v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.1.
2. žádosti pana Ing. Radomíra Vítka o odprodej pozemk parc. . 416/15 ostatní plocha
o vým e 4 284 m2, parc. . 416/20 ostatní plocha o vým e 7 721 m2 a parc. . 416/18
ostatní plocha o vým e 7 618 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d vodové zprávy
bod 1.10.
3. žádosti pana Roberta Dvo áka a paní Renaty Dvo ákové o výkup pozemk parc. . 222
o vým e 5 362 m2, parc. . 305 o vým e 5 104 m2 a parc. . 324/142 o vým e 1 103 m2,
vše v k.ú. Ne edín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního m sta Olomouce za kupní cenu
ve výši 23 138 000,-K dle d vodové zprávy bod 2.8.
4. žádosti manžel Václava a Lucie Bajtkových o odprodej pozemku parc. . st. 1790 zast.
pl. a nádvo í o vým e 137 m2 v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc dle d vodové zprávy
bod 4.1.
5. žádosti paní Marie ubrdové o odprodej pozemku parc. . 1291/2 m2 ost. pl. o vým e
1 101 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.2.
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6. žádosti paní Ing. Ludmily Ví azkové o odprodej pozemku parc. . 778 zahrada o vým e
599 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.6.
7. žádosti paní MUDr. Zdenky Kota kové o odprodej pozemk ást parc. . 1000/2 ost. pl.
o vým e 46 m2 a ást parc. . 1028/7 ost. pl. o vým e 12 m2, vše k. ú. ep ín, obec
Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.7.
8. žádosti manžel Františka a Evy Štenclových o odprodej ásti pozemku parc. . 1000/2
ost. pl. o vým e 48 m2 v k. ú. ep ín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.8.
9. žádosti manžel Mgr. Ji ího a Mgr. Vlasty Blažkových o odprodej ásti pozemku parc. .
803/2 orná p da o vým e 527 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod
4.9.
10. žádosti paní Hany Kolá ové o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu
5, bod 42 ve v ci nevyhov ní žádosti paní Hany Kolá ové o sm nu ásti pozemku parc. .
563 orná p da o vým e cca 170 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní
Hany Kolá ové za ást pozemku parc. . 564 ost. pl. o vým e cca 170 m2 v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m sta Olomouce dle d vodové zprávy
bod 5.1.
11. žádosti manžel Olgy a Davida Sklenovských o odprodej ásti pozemku parc. . 980/9
zahrada o vým e 150 m2 v k. ú. ep ín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 5.5.
7. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 25. 4. 2006, bod programu 2, bod II. A) 2 ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování VTL plynovodu
na pozemku parc. . 930/8 orná p da o vým e 774 m2 v k. ú. ep ín, obec Olomouc
ve prosp ch editelství silnic a dálnic R. dle d vodové zprávy bod 2.11.
2. usnesení RMO ze dne 28. 8. 2006, bod programu 2, bod I. 21) ve v ci schválení
zve ejn ní úplatného pronájmu ásti pozemku parc. . 980/9 zahrada o vým e 150 m2
v k. ú. ep ín, obec Olomouc p edem ur eným zájemc m manžel m Olze a Davidu
Sklenovským dle d vodové zprávy bod 5.4.
3. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2006, bod programu 2, bod II. A) 7) ve v ci schválení
úplatného pronájmu ásti pozemku parc. . 980/9 zahrada o vým e 150 m2 v k. ú. ep ín,
obec Olomouc manžel m Olze a Davidu Sklenovským dle d vodové zprávy bod 5.4.
4. usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 1.11.ve v ci schválení zám ru
odprodat ást pozemku parc. . 980/9 zahrada o vým e cca 150 m2 v k.ú. ep ín, obec
Olomouc manžel m Olze a Davidu Sklenovským dle d vodové zprávy bod 5.5.
5. usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, bod programu 2, bod 1.1. ve v ci schválení zám ru
pronajmout nebytové prostory o vým e 194 m2 v 1. PP, o vým e 998 m2 v 1. NP,
o vým e 1215 m2 v 2. NP, o vým e 1063 m2 v 3. NP v objektu bez . p. na pozemku
parc. . st. 110/2 zast. pl. a nádvo í, v k. ú. ep ín, obec Olomouc a jiné stavby s pozemkem
parc. . st. 104 zast. pl. a nádvo í o vým e 964 m2 a pozemk parc. . 980/8 ost. pl.
o vým e 2 921 m2 a ást parc. . 980/9 zahrada o vým e 1 511 m2, vše v k. ú. ep ín,
obec Olomouc Základní škole prof. Z. Mat j ka Olomouc, Svatoplukova 11 dle d vodové
zprávy bod 5.6.
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6. usnesení RMO dne 3. 4. 2007, bod programu 2, bod 3.1. ve v ci schválení pronájmu
nebytových prostor o vým e 194 m2 v 1. PP, o vým e 998 m2 v 1. NP, o vým e 1215 m2
v 2. NP, o vým e 1063 m2 v 3. NP v objektu bez . p. na pozemku parc. . st. 110/2 zast.
pl. a nádvo í, v k. ú. ep ín, obec Olomouc a jiné stavby s pozemkem parc. . st. 104 zast.
pl. a nádvo í o vým e 915 m2 a pozemk parc. . 980/8 ost. pl. o vým e 2 889 m2 a ást
parc. . 980/9 zahrada o vým e 1 511 m2, vše v k. ú. ep ín, obec Olomouc Základní škole
prof. Z. Mat j ka Olomouc, Svatoplukova 11 dle d vodové zprávy bod 5.6.
8. nesouhlasí
s provedením stavebních úprav dle d vodové zprávy v objektu Gymnázium Olomouc,
ajkovského 9, . p. 68 na pozemku parc. . st. 1367 zast. pl. a nádvo í v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve výši 811 479,- K v etn DPH s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur
budou vložené náklady ode teny z nájemného dle d vodové zprávy bod 3.2.
9. ukládá
p edložit RMO návrh postupu realizace prodeje pozemk
za azených v materiálu Plochy pro bydlení I.
T: 14.8.2007
O: Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Novotný Martin, primátor m sta

ur ených pro bytovou výstavbu

10. schvaluje
ud lení plné moci ST EDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. k zastupování ve v ci
vodoprávního ízení o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami - odb ru
podzemních vod z vodních zdroj pro ostatní užití - studní HV 301-303, HV 404-409 v areálu
OV Olomouc, studny v areálu OV Lošov a vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových
z OV Lošov dle dodatku d vodové zprávy bod 5.1.
11. sv uje
v souladu se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích (obecní ízení), ve zn ní pozd jších
p edpis , ást své p sobnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu m sta Olomouce
v záležitostech uzavírání smluv o právu provést stavbu dle dodatku d vodové zprávy bod
5.2.
12. pov uje
vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí odd lení evidence majetku odboru
majetkoprávního podepisováním smluv o právu provést stavbu dle dodatku d vodové zprávy
bod 5.2.
P edložil: Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 2

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

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

8

2. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv k ásti pozemku parcela . 1199/20 orná p da
o dot ené vým e 457 m2 a pozemku parcela . 1234/3 orná p da o dot ené vým e 13m2,
oba v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví paní Marie Fialové
za cenu 400,- K /m2. Kupní smlouva bude uzav ena do 2 let od kolaudace stavby
„Chválkovice - Samotišky - cyklostezka“, org. 4310. Vým ra dot ených ástí pozemk bude
up esn na zam ením geometrickým plánem po dokon ení stavby. To vše dle bodu 1
d vodové zprávy
3. schvaluje
uzav ení smlouvy o z ízení v cného b emene uložení podzemního kanaliza ního potrubí
na pozemku parc. . 1106/50 ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, jak je zapsáno
na LV . 660 u Katastrálního ú adu pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt Olomouc,
v podílovém spoluvlastnictví Ivana a V ry Khürových (SJM), Heleny a Miroslava Pítrových
(SJM), Ing. Antonína Bagara, Kamila a Marie Velešíkových (SJM), Jind išky erné a Ji ího a
Martiny Seidlových (SJM), za úplatu ve výši 5760,-K . To vše dle bodu 2 d vodové zprávy
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 2.1

4

Ve ejná zakázka . 707 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s názvem
„Investi ní úv r pro statutární m sto Olomouc“ archivní íslo 707 dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v d vodové zpráv .
2. p id luje
v souladu se zákonem . 137/2006 Sb. v jeho platném zn ní o ve ejných zakázkách
ve ejnou zakázku s názvem Investi ní úv r pro SmOl do celkové výše 200 milion K
na financování investi ních akcí SmOl v letech 2007-2008 uchaze i, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn jší, za podmínky schválení p ijetí investi ního
úv ru v Zastupitelstvu m sta Olomouce
3. ukládá
p edložit návrh na p ijetí investi ního úv ru dle d vodové zprávy na nejbližší jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
P edložil: Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 3
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5

Ve ejná zakázka . 727 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s názvem „MDO
ást C, dodatek . 2“ archivní íslo 727 uchaze i dle návrhu komise obsaženém v d vodové
zpráv .
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.1
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Ve ejná zakázka . 726 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s názvem
„Balbínova, Mojmírova, Horní Hej ínská - rekonstrukce komunikace, dodatek . 1“ archivní
íslo 726 uchaze i dle návrhu komise obsaženém v d vodové zpráv .
2. ukládá
p evést volný z statek akce dle d vodové zprávy do rezervy k dispozici
T: 17.7.2007
O: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.2
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Ve ejná zakázka . 731 - výb r nejvhodn jšího návrhu

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. vylu uje
- v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb uchaze e, který nesplnil kvalifikaci
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v d vodové
zpráv .
- v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona . 137/2006 Sb. uchaze e, kte í v nabídce nesplnili
požadavek zadavatele týkající se anonymity dle návrhu sout žní poroty obsaženém
v d vodové zpráv .
2. schvaluje
v souladu s ust. § 107 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. výb r nejvhodn jšího návrhu dle
rozhodnutí sout žní poroty obsaženém v d vodové zpráv .
P edložil: Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 3.3
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8

Ve ejná zakázka . 738 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
- zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Kanaliza ní šachta s uzáv rem
na stoce CHA „ archivní íslo 738.
- seznam zájemc , kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle d vodové zprávy.
2. pov uje
- nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument
souvisejících s touto ve ejnou zakázkou.
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace dodavatel .
3. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle d vodové zprávy.
- komisi pro výb r nabídek ve složení dle d vodové zprávy.
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.4
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Ve ejná zakázka . 739 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
- zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Rekonstrukce uzáv r na hlavních
vodovodních adech“ archivní íslo 739.
- seznam zájemc , kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle d vodové zprávy.
2. pov uje
- nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument
souvisejících s touto ve ejnou zakázkou.
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace dodavatel .
3. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle d vodové zprávy.
- komisi pro výb r nabídek ve složení dle d vodové zprávy.
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.5
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Ve ejná zakázka . 740 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
- zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Rekonstrukce podchod a šachet
na vodovodní síti“ archivní íslo 740.
- seznam zájemc , kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle d vodové zprávy.
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2. pov uje
- nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument
souvisejících s touto ve ejnou zakázkou.
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace dodavatel .
3. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle d vodové zprávy.
- komisi pro výb r nabídek ve složení dle d vodové zprávy.
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.6
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Ve ejná zakázka . 741 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
- zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Rekonstrukce vodovodního adu ulice
Klicperova a Demlova“ archivní íslo 741.
- seznam zájemc , kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle d vodové zprávy.
2. pov uje
- nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument
souvisejících s touto ve ejnou zakázkou.
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace dodavatel .
3. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle d vodové zprávy.
- komisi pro výb r nabídek ve složení dle d vodové zprávy.
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.7
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Ve ejná zakázka . 742 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
- zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Rekonstrukce vodovodního adu ulice
U Botanické zahrady“ archivní íslo 742.
- seznam zájemc , kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle d vodové zprávy.
2. pov uje
- nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument
souvisejících s touto ve ejnou zakázkou.
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace dodavatel .
3. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle d vodové zprávy.
- komisi pro výb r nabídek ve složení dle d vodové zprávy.
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P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.8
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Ve ejná zakázka . 735 - zahájení

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
- v souladu s ust. § 26 zákona . 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího ízení
s názvem „Úklidové služby“ archivní íslo 735.
- uzav ení mandátní smlouvy na provedení zadávacího ízení se spole ností APC Consulting
s.r.o.
2. pov uje
tajemníka MmOl k podpisu všech právních dokument
zakázkou.

souvisejících s touto ve ejnou

P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3.9

14

Ve ejná zakázka . 715 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s názvem
„Dodate né stavební práce FS II.“ archivní íslo 715 sdružení uchaze dle návrhu komise
obsaženém v d vodové zpráv .
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.10
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Ve ejná zakázka . 736 - zahájení

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 zákona . 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího ízení
s názvem „Nákup 3 ks služebních vozidel „ archivní íslo 736.
2. pov uje
tajemníka MmOl k podpisu všech právních dokument
zakázkou.
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.11
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souvisejících s touto ve ejnou
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Ve ejná zakázka . 734 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s názvem „ OV
- oprava kogenera ní jednotky Jenbacher“ archivní íslo 734 uchaze i dle návrhu komise
obsaženém v d vodové zpráv .
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3.12
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Ve ejná zakázka . 743, 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 „Radni ní listy“ archivní íslo 743 dle d vodové zprávy.
2. ustavuje
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle d vodové zprávy
3. pov uje
primátora k podpisu všech zásadních právních dokument
zakázkou.
P edložil: Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 3.13
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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 Hedencovou Vlastou
3. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní Jechovou Marií
4. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní Olgou N mcovou
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4.1
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souvisejících s touto ve ejnou
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Zm na plánu oprav a investic SNO, a. s. na rok 2007

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

2. schvaluje
zm nu plánu oprav SNO, a.s. na rok 2007 dle d vodové zprávy
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4.2
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Bytové záležitosti

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy na m stský byt v dom :
a) Synkova 4, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 18 se Štefanem Haviarem dle d vodové zprávy
bod 1a)
b) Synkova 4, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 25 s Petrem Kedou dle d vodové zprávy bod 1b)
c) Kosmonaut 12, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 21 s Žannou Kel ovou dle d vodové zprávy
bod 1 c)
d) Synkova 8, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 4 s Petrem Doležalem dle d vodové zprávy bod 1
d)
e) erná cesta 19, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 14 s Markétou Štursovou dle d vodové
zprávy bod 1 e)
f) P.P ichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 35 s Kate inou Danielovou dle d vodové
zprávy bod 2 a)
g) erná cesta 17, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 2 s Františkem Horváthem dle d vodové
zprávy bod 2 b)
h) Rož avská 8, Olomouc, velikosti 1+3, .b. 10 s Janou Ondrá kovou dle d vodové zprávy
bod 3 a)
ch) ezá ova 8, Olomouc, velikosti 1+3, .b. 20 se Zde kem Sekaninou dle d vodové
zprávy bod 3 b)
i) Foerstrova 15, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 16 s Old ichem Augustou dle d vodové zprávy
bod 3 c)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur itou:
a) na 2 roky s nájemci:
Králíková Ludmila, Ji í, Peškova 2, Olomouc
Tabarková Lenka, Topolová 7, Olomouc
Grecmanová Andrea, Vítek Old ich, Topolová 7, Olomouc
Navrátilová Romana, Topolová 7, Olomouc
Fojtíková Lenka, Topolová 7, Olomouc
Svánovský Zden k, Topolová 7, Olomouc
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Nováková Zuzana, Topolová 7, Olomouc
íž Drahomír, Ivona, Topolová 7, Olomouc
Žádník Richard, Topolová 7, Olomouc
Hrdli ková Šárka, Topolová 7, Olomouc
Janošíková Renata, Miloslav, Topolová 7, Olomouc
Lažnovská Šárka, Topolová 7, Olomouc
Jemelka Radek, Petra, Topolová 7, Olomouc
Novák Luboš, Topolová 7, Olomouc
Tandler Jakub, Topolová 7, Olomouc
Habá ová Dagmar, Topolová 7, Olomouc
Pechalová Dita, Karel, Topolová 7, Olomouc
Hofman Petr, Miluše, Topolová 7, Olomouc
Strakoš David, Topolová 7, Olomouc
Mazánková Šárka, Topolová 7, Olomouc
Michalovi ová Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Žilová Ivana, Zden k, Topolová 4, Olomouc
Ost ížková Ivana, Topolová 6, Olomouc
Absatz Radek, Petra, erná cesta 21, Olomouc
Bušina Roman, Jitka, erná cesta 33, Olomouc
Bedrava Miroslav, Simona, erná cesta 23, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, erná cesta 23, Olomouc
Navrátil Václav, Lenka, erná cesta 23, Olomouc
Jane ková Dagmar, erná cesta 25, Olomouc
Do kalová Ji ina, erná cesta 18, Olomouc
Antošová Zdenka, Aleš, erná cesta 21, Olomouc
Škrachová Jitka, erná cesta 21, Olomouc
Polakovi Kamil, erná cesta 1, Olomouc
Blumová Jitka, Kosmonaut 20, Olomouc
Španner Michal, Lenka, Mariánská 10, Olomouc
Smékalová Olga, erná cesta 33, Olomouc
Da Conceica August, Viera, erná cesta 29, Olomouc
Krumpolcová Miluše, erná cesta 27, Olomouc
Balážová Justina, erná cesta 25, Olomouc
Zdražilová Kristýna, erná cesta 27, Olomouc
Novák Ivan, Andrea, erná cesta 25, Olomouc
Sedlá ová Libuše, erná cesta 25, Olomouc
Ibiševi Aldo, Miroslava, erná cesta 25, Olomouc
Šrotí Ji í, V ra, U Letišt 10, Olomouc
Rašnerová Iva, U Letišt 10, Olomouc
Malík David, Pavel ákova 21, Olomouc
Horová Monika, Pavel ákova 21, Olomouc
Ing. Štalmachová Na a, Pavel ákova 21, Olomouc
Bocková Anna, Hrn í ská 38A, Olomouc
Mazúrová Jindra, U Letišt 8, Olomouc
Chovanec Zden k, Pavel ákova 21, Olomouc
Handlová Irena, U Letišt 2, Olomouc
Zvoní ková Hana, U Letišt 8, Olomouc
Okr. editelství policie R Olomouc, Pavel ákova 1, Olomouc
Abrahámová Marcela, erná cesta 1, Olomouc
Malínková Barbora, Antonín, erná cesta 11, Olomouc
Plani ková Vlasta, Libor, erná cesta 14, Olomouc
Havlíková Jana, erná cesta 15, Olomouc
Hájková Margita, Ji í, erná cesta 17, Olomouc
Bát k Pavel, R žena, erná cesta 17, Olomouc
Val ík Petr, Pavla, erná cesta 21, Olomouc
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Zamykal Roman, Nadia, Dolní nám.6, Olomouc
Bundilová Andrea, Peškova 2, Olomouc
Hubá ková Jana, Rumunská 11, Olomouc
Dokoupil Milan, Sladkovského 1A, Olomouc
Schneiderová Hana, Sladkovského 1B, Olomouc
Dot elová Hana, Topolová 1, Olomouc
Peterová Lenka, estmír, Topolová 2, Olomouc
Koní ková Lucie, Topolová 6, Olomouc
B tíková Danuše, Topolová 6, Olomouc
Vildner Tomáš, Topolová 9, Olomouc
Mare ek Miroslav, Nad žda, erná cesta 31, Olomouc
Štos Radomír, U Letišt 4, Olomouc
Válková Marcela, U Letišt 4, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letišt 10, Olomouc
Martincová Libuše, Kosmonaut 12, Olomouc
Kubí ková Marta, Petr, Mariánská 8, Olomouc
Minarský Martin, Katarína, Mariánská 8, Olomouc
Nohavicová Zde ka, Mariánská 8, Olomouc
Kobza František, Mariánská 8, Olomouc
Seifridová Eva, erná cesta 27, Olomouc
Kment Petr, erná cesta 27, Olomouc
Rumanová Božena, erná cesta 25, Olomouc
Bališová Andrea, Josef, erná cesta 23, Olomouc
ernobilová Simona, Ji í, erná cesta 25, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4 a)
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
Pospíšilová Marie, Hole kova 9, Olomouc
Tylová Zde ka, Fischerova 2, Olomouc
Pospíšilová Ji ina, P. P ichystala 64, Olomouc
apková Ji ina, P. P ichystala 64, Olomouc
Opravilová Irena, P. P ichystala 64, Olomouc
Hanzalová Zdenka, Polit.v z 4, Olomouc
Hartlová Eliška, Pol.v z 4, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4 b)
c) na 1 rok s nájemci:
Lama Vít zslav, Alena, erná cesta 31, Olomouc
Ov a íková Alena, erná cesta 29, Olomouc
Škurková Alena, erná cesta 27, Olomouc
Pevná Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Paráková Klára, Pavel ákova 21, Olomouc
Beneš Valtr, Marcela, erná cesta 23, Olomouc
Nepustilová R žena, Peškova 2, Olomouc
Zlámalová Dagmar, Topolová 7, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4 c)
d) na ½ roku s nájemci:
Obselka Petr, Stiborova 30, Olomouc
Heger Ludvík, U Letišt 2,
Slová ek Old ich, Dagmar, Litovelská 1, Olomouc
Šándorová Anastázie, P. P ichystala 70, Olomouc
Gábor Martin, P. P ichystala 70, Olomouc
Mrázek Eduard, P. P ichystala 70, Olomouc
Gábort Robert, Marie, P. P ichystala 70, Olomouc
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uriová Kate ina, P. P ichystala 70, Olomouc
Schulzová So a, P. P ichystala 70, Olomouc
Gunár Ladislav, Jolana, P. P ichystala 70, Olomouc
Jano Ludovít, P. P ichystala 70, Olomouc
Blahová V ra, P. P ichystala 70, Olomouc
Dobrá Marie, erná cesta 27, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4 d)
2. s neprodloužením nájemních smluv:
Králová Romana, Jaroslav, Topolová 7, Olomouc
Koubek Antonín, P.P ichystala 70, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 5 a,b)
3. s vým nou byt :
Hrbková Miroslava, Tomáš, Kosmonaut 24, Olomouc
Miná ová Helena, Polit. v z 2, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 6)
4. s uzav ením nájemní smlouvy na byty mimo po adí:
a) Jarmila a Milan Mi ovi, Synkova 8, Olomouc
b) Slovák Tomáš, erná cesta 18, Olomouc
dle upravené d vodové zprávy bod 7a,b)
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4.3
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Prodej dom

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2.
nám
ve v
T:
O:

ukládá
stkyni Tesa ové odpov d t na petici nájemc dom t . Svobody 27 - Švédská 12
ci prodeje t chto nemovitostí dle d vodové zprávy bod 1.1.
17.7.2007
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora

P edložil: Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 5
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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 - ást A a ást B
2. schvaluje
rozpo tové zm ny roku 2007 dle p edložené d vodové zprávy - ást A
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3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo m sta Olomouce se schválenými rozpo tovými zm nami roku
2007 dle p edložené d vodové zprávy - ást A
b) p edložit Zastupitelstvu m sta Olomouce ke schválení rozpo tové zm ny roku 2007 dle
p edložené 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 2007 dle p edložené d vodové zprávy - ást B
P edložil: Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 6
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Petice ob an Holice

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. ukládá
odpov d t petent m dle diskuze v RMO
T: 17.7.2007
O: Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
3. ukládá
zahrnout akci do návrhu plánu investic na rok 2008
T: 18.9.2007
O: vedoucí odboru dopravy
P edložil: Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 7

24

Zvláštní užívání komunikací

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

2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zákazník papírnictví v ul. Polská v souladu
s d vodovou zprávou ad A)
P edložil: Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 8
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25

P edzahrádky

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
umíst ní p edzahrádky pro sezónní provoz restaura ního za ízení Restaurace HLAVA 21
v ulici Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 47 m2 dle bodu 1 d vodové zprávy
P edložil: Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 10
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Ve ejná finan ní podpora v oblasti životního prost edí

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

3. ukládá
uzav ít smlouvu o poskytnutí ve ejné finan ní podpory dle d vodové zprávy a v souladu
s Pravidly pro poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta Olomouce
T: 17.7.2007
O: vedoucí odboru životního prost edí
P edložil:

Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Holpuch Jan, RNDr., len rady m sta
Bod programu: 11
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Erenburgova ul. - petice ob an

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

3. ukládá
odpov d t petent m dle d vodové zprávy
T: 17.7.2007
O: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
P edložil: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 12
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28

DPS Slavonín

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. ukládá
zadat zpracování p ípravné studie dle upravené varianty A d vodové zprávy
T: 4.9.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 13
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Kluby pro d chodce - zm na názvu

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

2. schvaluje
zm nu názvu Klub pro d chodce na Kluby pro seniory dle p edložené d vodové zprávy
s ú inností od 1. 7. 2007
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 14

30

Kasárna Ne edín II. etapa

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

2. ukládá
zajišt ní podpisu souhlasu s realizací Projektu regenerace zóny - kasárna Ne edín, II. etapa
dle bodu 4.1 d vodové zprávy
T: dle d vodové zprávy
O: vedoucí majetkoprávního odboru
3. ukládá
p edložit RMO aktualizovanou koncepci ešení areálu
T:
íjen 2007
O: vedoucí odboru evropských projekt
vedoucí odd. hospodá ského rozvoje
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4. schvaluje
postup vypracování a podání žádosti na po ízení projektové dokumentace do OPPI dle
lánk 3.1 a 4.2 d vodové zprávy
5. schvaluje
za azení prost edk na po ízení aktualizace analýzy koncepce ešení areálu a po ízení
p íloh k žádosti Projektu vyhotovení projektové dokumentace ve výši 300 tis. K do soupisu
nekrytých požadavk na rok 2007 (viz. p íloha . 1 d vodové zprávy)
6. schvaluje
navržené složení projektového týmu dle l. 3.1.4 d vodové zprávy
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 16
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Zm na ú elu využití finan ních prost edk

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

2. schvaluje
zm nu užití finan ních prost edk dle d vodové zprávy
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 17
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Plán MHD na rok 2007

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: 18
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MHD - rozpo tové krytí

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu v etn p ílohy . 1 a . 2
2. schvaluje
za azení ástky na provozní dotaci dle d vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk na
rozpo et m sta
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P edložil: Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 18.1

34

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 . 2 dle d vodové zprávy

P edložil: Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 19
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Žádost Regionální agentury pro rozvoj St ední Moravy

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: 20

36

Bezúplatný p evod majetku civilní obrany

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

2. schvaluje
návrh smlouvy o bezúplatném p evodu movitých v cí .j. UZSVM/OOL/1910/2007-OOLM
mezi Statutárním m stem Olomouc a Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových,
dle p ílohy . 1 d vodové zprávy.
3. pov uje
podpisem smlouvy nám stka primátora Ji ího Martináka
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4. ukládá
odboru ochrany zajistit p evoz a uložení materiálu do skladu letišt Ne edín
T: 18.9.2007
O: vedoucí odboru ochrany
P edložil: Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu:21

37

P ísp vek kraje na innost dobrovolných hasi

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

3. schvaluje
uzav ení smlouvy na p ísp vek Olomouckého kraje na vybavení jednotek Sboru
dobrovolných hasi v Olomouci dle p ílohy d vodové zprávy
4. ukládá
podepsat smlouvu na poskytnutí p ísp vku dle d vodové zprávy
T: 14.8.2007
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil: Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 22

38

Organiza ní záležitosti - organiza ní zm na v odboru správy
Magistrátu m sta Olomouce - odd lení matrika

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 správy Magistrátu m sta Olomouce s ú inností od 1. 7. 2007
b) za azení ástky dle d vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk
P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.1
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Organiza ní záležitosti - dodatek . 5 „Organiza ního ádu
statutárního m sta Olomouce“

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

2. schvaluje
dodatek . 5 „Organiza ního ádu statutárního m sta Olomouce“ dle p edložené d vodové
zprávy s ú inností od 1. 7. 2007
P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.3
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Organiza ní záležitosti - organiza ní zm ny v odboru agendy
idi a motorových vozidel Magistrátu m sta Olomouce

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

2. schvaluje
zm nu organiza ní struktury odboru agendy idi
p edložené d vodové zprávy s ú inností od 1. 7. 2007

a motorových vozidel MmOl dle

P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.4
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Organiza ní záležitosti - zm na organiza ní struktury v odboru
sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu m sta Olomouce

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

2. schvaluje
zm nu organiza ní struktury v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle p edložené
d vodové zprávy s ú inností od 1. 7. 2007
P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.5
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42

Organiza ní záležitosti - jmenování do funkce vedoucího
odboru evropských projekt

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

2. jmenuje
do funkce vedoucího odboru evropských
Ing. Radovana Sítka s ú inností od 1. 7. 2007

projekt

Magistrátu

m sta

Olomouce

P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.6
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Organiza ní záležitosti-organiza ní zm ny v odboru sociální
pomoci

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

2. schvaluje
organiza ní zm nu v odboru sociální pomoci MmOl dle bodu III. d vodové zprávy s ú inností
od 1. 8. 2007 (4. etapa)
3. ukládá
p edložit RMO zprávu o situaci p i zajiš ování legislativních zm n v sociální oblasti a všech
agend s tím souvisejících v etn návrhu p ípadné 5. etapy organiza ních zm n
T: prosinec 2007
O: Ve e Jan, Bc., tajemník
P edložil: Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.7
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Systém v asné intervence - dohoda o spolupráci

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

P edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 24
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45

Multifunk ní hala

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s dosavadním postupem p ípravy zám ru výstavby multifunk ní haly
3. ukládá
dopracovat podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
T: 18.9.2007
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
p ipravit odborný odhad náklad v etn variant zp sobu financování
T: 18.9.2007
O: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Martinák Ji í, nám stek primátora
P edložil: Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 25

46

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 nám stka primátora na služební zahrani ní cest dle d vodové zprávy
P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 26
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Povolení vjezdu do PZ, bezplatná PK

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
p id lení povolení vjezdu dle odst. I)

3. neschvaluje
p id lení bezplatné parkovací karty dle odst. II)
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4. souhlasí
s p id lením náhradního povolení vjezdu do PZ a náhradní bezplatné PK dle odst. III)
P edložil: Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 27
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Malé projekty

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí ve ejné finan ní 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: 28
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P eprava osob Na Invalidních Vozících - PONIV

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

P edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 29.1

Martin Novotný
primátor m sta Olomouce

Mgr. Svatopluk Š udlík
1. nám stek primátora
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