USNESENÍ
z 86. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2006
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 10. 1. 2006 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 336
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti HOPR TRADE CZ,
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 9 534 m2,
části pozemku parc. č. 185/8 ost. pl. o výměře 747 m2 a pozemku parc. č. 185/7 ost. pl.
o výměře 176 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci
Vojenskému bytovému družstvu dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 46 583 m2
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, kultury zahrada, o výměře 122 m2
(zahrádka), v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 364/9, kultury zahrada, o výměře
13 m2 (parkovací místo) v k.ú. Nová Ulice paní Anně Vybíralové dle důvodové zprávy bod
II. A) 1)
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování telefonního
kabelu na pozemcích parc. č. 471/2 ost. pl. o výměře 4 210 m2, parc. č. 470/3 ost. pl.
o výměře 2 995 m2, parc. č. st. 80 zast. pl. o výměře 441 m2, parc. č. st. 81 zast. pl.
o výměře 445 m2, parc. č. 473/5 o výměře 1 441 m2, parc. č. 473/7 o výměře 2 459 m2,
parc. č. 470/6 o výměře 402 m2, parc. č. 480/3 o výměře 7 811 m2, parc. č. 480/4 o výměře
2 150 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 2)

6. roční nájemné ve výši 7.050,- Kč splatné dopředu vždy k 1.10. běžného roku za pronájem
pozemků parc.č. 906/72 o výměře 1493 m2, parc.č. 906/73 o výměře 1727 m2, parc.č.
906/74 o výměře 3578 m2, parc.č. 908/4 o výměře 1202 m2, parc.č. 908/8 o výměře 19908
m2, parc.č. 908/12 o výměře 3201m2, parc.č. 908/13 o výměře 1706 m2, parc.č. 908/15
o výměře 320 m2, parc.č. 908/16 o výměře 3277 m2, parc.č. 909/20 o výměře 856 m2,
parc.č 909/25 o výměře 724 m2, parc.č. 909/32 o výměře 930 m2, parc.č. 909/33 o výměře
1858 m2 a parc.č. 909/35 o výměře 29 717 m2, vše kultura ostatní plocha v k.ú. Grygov,
obec Grygov dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění, provozování, údržbu
a opravu 10 kusů kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení
na objektu čp. 746 na pozemku parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 614 m2 v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s., dle
důvodové zprávy bod II. A) 5)
8. uzavírání nájemních smluv na plynárenská zařízení a jejich dodatků, mezi statutárním
městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s., Ostrava, s termínem platnosti
do 30.6.2006, dle důvodové zprávy bod IV. 1)
9. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614042/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 2)
10. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614043/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 3)
11. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614045/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 4)
12. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614047/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 5)
13. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614049/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 6)
14. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614091/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 7)
15. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614073/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 8)
16. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614002/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 9)
17. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614003/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 10)
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18. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614014/2001, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 11)
19. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614033/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 12)
20. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614045/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 13)
21. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614046/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 14)
22. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614047/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 15)
23. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-INB/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o., dle
důvodové zprávy bod IV. 16)
24. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu „RD manželů Davidových sjezd na komunikaci „, mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Pavlem Davidem, dle
důvodové zprávy bod IV. 17)
25. uzavření kupní smlouvy na stavbu „ČOV Olomouc II - část provozního souboru PS 201
Biologické čištění“, mezi statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a. s., dle důvodové zprávy bod IV. 18)
26. uzavření dohody o započtení pohledávek mezi statutárním městem Olomouc
a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., dle důvodové zprávy bod IV. 18)
27. nájemné za objekt občanské vybavenosti čp. 83 s pozemkem parc. č. st. 496/1 zast. pl.
v k.ú. Olomouc-město ve výši 5 000,- Kč/rok, za pozemek parc. č. 57 ost. pl. v k.ú. Olomoucměsto ve výši 1,- Kč/m2/rok a dobu nájmu do doby odprodeje nemovitostí dle důvodové
zprávy bod II. B) 2)
2. bere na vědomí
že směna pozemků Pozemkového fondu ČR o výměře 7,0498 ha v k.ú.Grygov (skládka
odpadů) za pozemky statutárního města Olomouce bude řešena v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú.Grygov dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
3. souhlasí
se zvýšením paušální částky za elektrickou energii na 80 000,- Kč za rok dle dodatku č. 1
k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Olomouc a společností Eurotel Praha, spol.
s r. o. v objektu ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod III. 2)
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5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti státního podniku v likvidaci CUKROVARY Olomouc o bezúplatný převod pozemků
parc. č. 325 a parc. č. 327/64 v k.ú. Holice u Olomouce a zatrubněné části Hamerského
náhonu do majetku SmOl, dle důvodové zprávy bod III. 1)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2
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Veřejná zakázka 53-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 53-05 ve složení dle
upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3

4

Veřejná zakázka č. 25-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací názvem archivní číslo 25-05 ve
složení dle upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.1
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Veřejná zakázka 44-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 44-05 ve složení dle
upravené důvodové zprávy
2. pověřuje
oddělení VZ ve spolupráci s hodnotící komisí provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle
§ 61 ve smyslu § 39 zákona o veřejných zakázkách.

4

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.2
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Veřejná zakázka 48-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 48-05 ve složení dle
upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.3
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Veřejná zakázka 49-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 49-05 ve složení dle
upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.4
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Veřejná zakázka 50-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 50-05 ve složení dle
upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení VZ ve spolupráci s hodnotící komisí provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle
§ 61 ve smyslu § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.5

5

9

Veřejná zakázka 60-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 60-05 ve složení dle
upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení VZ ve spolupráci s hodnotící komisí provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle
§ 61 ve smyslu § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.6
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Veřejná zakázka 45-05, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 45-05 ve
složení dle upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisí provést hodnocení kvalifikace
uchazečů dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.7
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Veřejná zakázka č. 42-05, zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „OLOMOUC - REKONSTRUKCE
A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ - II. ČÁST- manažer stavby „ archivní číslo 42-05 z
důvodů dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.8
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Veřejná zakázka 61-05, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb veřejnou zakázku s názvem „Dodávka
provozního zařízení pro ČOV „ archivní číslo 61-05 zájemci dle důvodové zprávy v souladu
s doporučením komise odborníků .
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.9
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 19, s Tesaříkovou Veronikou dle
důvodové zprávy bod 1 a)
2. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 68, s Menšíkovou Ivetou dle důvodové
zprávy bod 1b)
3. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 8, s Hégrem Jiřím a Annou dle důvodové zprávy
bod 1 c)
4. Kpt. Nálepky 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12, s Czaschovou Annou dle důvodové
zprávy bod 2 a)
5. Zikova 5, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 20, s Takáčovou Petrou dle důvodové zprávy bod 2
b)
6. Zikova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Pavlitovou Kateřinou dle důvodové zprávy bod
2 c)
7. Panská 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3, s MUDr. Lattovou Veronikou dle důvodové
zprávy bod 2 d)
8. Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 36, s Ištokem Milanem dle důvodové zprávy
bod 3 a)
9. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 42, s Richterem Šimonem dle důvodové
zprávy bod 3 b)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Pospíšil Leonard, Hedvika, Peškova 1, Olomouc
Jahnová Eva, Otakar, Balbínova 7, Olomouc
Benová Petra, Dalibor, Balbínova 7, Olomouc
Čanecká Hana, Balbínova 9, Olomouc
Kempná Lenka, Balbínova 9, Olomouc
Šípková Michaela, Balbínova 3, Olomouc
Černá Hana, David, Balbínova 7, Olomouc
Balcar Milan, Jitka, Handkeho 1, Olomouc
Zavřelová Helena, Miloslav, Vojanova 6, Olomouc
Crhonková Pavla, Petr, Černá cesta 18, Olomouc
Mgr. Musilová Lucie, Černá cesta 18, Olomouc
Prudilová Marie, Tomáš, Černá cesta 43, Olomouc
Kubálková Renata, Al Osimi, Černá cesta 45, Olomouc
Blažek Martin, Kamila, Synkova 9, Olomouc
Majznerová Silvie, Černá cesta 12, Olomouc
Barbořík Oldřich, Přichystalova 68, Olomouc
Majzner Jaroslav, Příčná 8, Olomouc
Nováková Jana, Příčná 6, Olomouc
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Horák Květoslav, Růžena, Přichystalova 64, Olomouc
Skopalíková Marie, Přichystalova 66, Olomouc
Kuba Jan, Přichystalova 68, Olomouc
Nantl Miroslav, Jiráskova 10, Olomouc
Lenochová Klára, Sladkovského 1A, Olomouc
Ladislav Jaroslav, Petra, Jiráskova 10A, Olomouc
Kurfurst Pavel, Jiráskova 10C, Olomouc
Křístková Jana, Jiráskova 10, Olomouc
Chundelová Renáta, Jiráskova 10A, Olomouc
Koutná Hana, Jiráskova 10, Olomouc
Konštacká Petra, Sladkovského 1B, Olomouc
Kargerová Lada, Jiráskova 10C, Olomouc
Ing. Kaller Jan, Jiráskova 10A, Olomouc
Trhlíková Iveta, Eduard, Jiráskova 10B, Olomouc
Šimečková Lenka, Jiráskova 10C, Olomouc
Příkaská Lenka, Jiráskova 10A, Olomouc
Albert Petr, Pavlína, Jiráskova 10A, Olomouc
Hájek Milan, Lenka, Jiráskova 10A, Olomouc
Hronová Michaela, Jiráskova 10B, Olomouc
Kadlčík Robert, Sladkovského 1B, Olomouc
Jahnová Radka, Sladkovského 1, Olomouc
Krupička Pavel, Alena, Sladkovského 1, Olomouc
Krátký Václav, Sladkovského 1E, Olomouc
Chudzik Martin, Sladkovského 1A, Olomouc
MUDr. Chrapková Petra, Oldřich, Sladkovského 1B, Olomouc
Chalupa Petr, Sladkovského 1B, Olomouc
Bc. Hostaša Libor, Sladkovského 1B, Olomouc
Friedl Milan, Sladkovského 1, Olomouc
Elišková Pavlína, Sladkovského 1B, Olomouc
Brokeš Radek, Sladkovského 1B, Olomouc
Brancuzský Zdeněk, Sladkovského 1B, Olomouc
Brablík Josef, Jitka, Sladkovského 1B, Olomouc
Beránek Antonín, Regina, Sladkovského 1B, Olomouc
Bartl Robert, Sladkovského 1B, Olomouc
Hájková Andrea, Sladkovského 1C, Olomouc
Málková Kateřina, Sladkovského 1A, Olomouc
Lopour David, Sladkovského 1A, Olomouc
Lenochová Klára, Sladkovského 1A, Olomouc
Pfeffer Ondřej, Sladkovského 1, Olomouc
Přikryl Martin, Sladkovského 1E, Olomouc
Sedlaříková Marcela, Sladkovského 1B, Olomouc
Sehnal Radek, Sladkovského 1E, Olomouc
Simon Michal, Sladkovského 1E, Olomouc
Hájková Andrea, Sladkovského 1C, Olomouc
Spáčilová Jana, Sladkovského 1A, Olomouc
Šikl Karel, Sladkovského 1A, Olomouc
Štědroň Jan, Věra, Sladkovského 1, Olomouc
Vymětal Stanislav, Sladkovského 1, Olomouc
Vymlátilová Hana, Sladkovského 1B, Olomouc
Švastalová Pavlína, Rumunská 11, Olomouc
Mičkalová Jarmila, Rumunská 11, Olomouc
Strnad Zdeněk, Marie, Rumunská 11, Olomouc
Hasníková Eva, Ambrož Stanislav, Rumunská 11, Olomouc
Sikorová Jana, Karel, Rumunská 11, Olomouc
Marek Stanislav, Rumunská 11, Olomouc
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Sedláčková Jana, Rumunská 11, Olomouc
Truhlářová Sylva, Rumunská 11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4a)
b) 1 rok s nájemci:
Šlezingerová Milena, Sokolská 2, Olomouc
Tománek Miroslav, Rumunská 11, Olomouc
Junková Kateřina, Rumunská 11, Olomouc
Daňková Ludmila, Sladkovského 1, Olomouc
Jarma Jiří, Lenka, Černá cesta 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 b)
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku:
Berková Libuše, Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11
dle důvodové zprávy bod 5)
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
a) na 2 roky s nájemci:
Mgr.Petr Poštulka a Mgr. Ivana, Skupova 5, Olomouc
Dana Mestlová,Polit.vězňů 2, Olomouc
Tomáš Navrátil a Jana, Na Trati 82, Olomouc
Magda Obručníková,Družební 13, Olomouc
Svatopluk Marák a Radmila, Rožňavská 12, Olomouc
Miloslav Zavřel a Helena, Adamíková Šárka, Vojanova 6, Olomouc
b) na 1/2 roku s nájemci:
Michaela Navrátilová, Jeremenkova 32, Olomouc
Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b)
4. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně:
Jana Luňáčková, Zikova 13, Olomouc
Ivana Švestková, Polit.vězňů 2, Olomouc
Ivana Pavlíková, Sladkovského 1D, Olomouc
Jaromír Weiser, Balbínova 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4

14

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Vladislavem a Marií Studenými dle důvodové
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Jaroslavem a Annou Štefanovými dle důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Evou Kuttlerovou dle důvodové zprávy
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5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Josefem Zaoralem dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.1
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Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 413/8 ost. pl. o vým. cca 75 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, panu Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovi, bytem Boženy Němcové 5, Olomouc, jako zázemí
domu, podle platných pravidel pro manipulaci s nemovitým majetkem schválených radou
města dne 19. 12. 2000 dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2
3. schvaluje
postup prodeje bytové jednotky č. 421/5 v domě č. p. 421 (Polská 58) dle důvodové zprávy
bod II/1 str. 2
4. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod III/1 str. 2, 3
5. nevyhovuje
žádosti společnosti ALFA reality Matěj & Weiner s. r. o. o revokaci svého usnesení ze dne
8. 11. 2005 ve věci výběru dražebníka na dražbu domů Vojanova 26, Olomouc, Čajkovského
17, Olomouc, a bytu č. 356/2 v domě Ostružnická 15, Olomouc, a o podání návrhu na
upuštění od dražeb těchto nemovitostí, a trvá na svém původním usnesení dle upraveného
dodatku důvodové zprávy
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Rozpočtové změny roku 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6
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Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Rozpočtové změny odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženými rozpočtovými změnami dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru zapracovat rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy do
plánu r. 2006
T: 7.2.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 6.2

11

19

Nařízení statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přiznání nároku na jízdní pas držitelům průkazů vydaných Ústředním výborem Českého
svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých
politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP a úpravu tarifu v tomto znění
3. schvaluje
návrh Nařízení statutárního města Olomouce č. 1/2006 o stanovení maximálních cen
jízdného v městské hromadné dopravě na území města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
4. ukládá
informovat dopravce a cestující veřejnost
T: 7.2.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7
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Doprava do Olomouc CITY

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zprovoznění linky č. 28 k obchodně společenskému centru Olomouc CITY
3. schvaluje
návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti obchodně společenského centra Olomouc
CITY
4. ukládá
podepsat smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti obchodně společenského centra
Olomouc CITY
T: 24.1.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
zajistit informování cestující veřejnosti
T: 24.1.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8

12

21

Žádost Charity Olomouc o veřejnou finanční podporu
z rozpočtu SmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit upřesnění záměru dle diskuse v RMO
T: 7.2.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Platové zařazení ředitelů škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
platové zařazení ředitelů škol dle důvodové zprávy
3. ukládá
zpracovat platové výměry ředitelů škol dle důvodové zprávy a předložit k podpisu
Ing.Vladimíru Pokornému, náměstkovi primátora
T: 24.1.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pojmenováním ulic dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit navržené názvy ulic
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11

24

Kontrolní akce - využití veřejné finanční podpory poskytnuté
SmOl v roce 2004 na vybudování výtahové plošiny u
TJ Lokomotiva Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 12

25

Plán akcí zastávek MHD a veřejného osvětlení na rok 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přípravu a realizaci zastávek MHD, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu dle upravené
důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 13

26

Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce
a rozvoje Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru koncepce a rozvoje MmOl dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 1. 2. 2006
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 15.1
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Povolení vjezdu do PZ, bezplatné parkovací karty + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně dodatku
2. schvaluje
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy, odst. 1včetně
dodatku
3. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy, odst. 2 včetně dodatku
4. schvaluje
přidělení bezplatných parkovacích karet dle důvodové zprávy, odst. 3 včetně dodatku
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 18
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
členku komise RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
členy komisí RMO dle doplněné důvodové zprávy
4. ukládá
o změnách v komisích RMO informovat předsedy jednotlivých komisí
T: 24.1.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 19
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Spolupráce s exekutorskými úřady

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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s úpravou poplatků v olomouckém krematoriu dle varianty B) důvodové zprávy
3. schvaluje
Nařízení statutárního města Olomouce č. 2/2006 o stanovení maximální ceny za služby
krematoria na území statutárního města Olomouce
4. ukládá
informovat žadatele
T: 24.1.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 21

31

Různé - zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 24

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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