USNESENÍ
z 92. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14.3.2006
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 14. 3. 2006 dle upravené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
3. revokuje
tato svá usnesení:
- bod 46, část 1 usnesení RMO ze dne 31.5.2005
- bod 29, část 2 a 3 usnesení RMO ze dne 24.1.2006
4. vypouští ze sledování
bod 13, část 2 usnesení RMO ze dne 15.2.2006, týkající se majetkoprávních záležitostí
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. 24/3 trvalý travní porost o výměře
162 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ludmile a
Jiřímu Hutečkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1).
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 203 ostatní plocha o výměře
135 m2, části pozemku parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 135 m2 oba v k. ú. Nový Svět
u Olomouce a části pozemku parc. č. 1677/2 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, vše obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Renému a Ivetě
Kortišovým za podmínky, že komunikace bude zachována jako veřejně přístupná dle
důvodové zprávy bod I. 2).
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha o výměře
115 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Miroslavu a
Evě Kubáčkovým dle důvodové zprávy bod I. 3).
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře
2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Anně a
Jaroslavu Liškovým dle důvodové zprávy bod I. 4).

5. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 217 zahrada o výměře 890 m2 v k. ú. Týneček,
obec Olomouc předem určenému zájemci paní Ing. Marcele Sloupové dle důvodové zprávy
bod I. 7).
6. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům MUDr. Martinu a Lence
Tichým dle důvodové zprávy bod I. 8).
7. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 1036/5 ost. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Jiřímu Richterovi dle důvodové zprávy bod
I 10).
8. zveřejnění směny pozemku parc. č. 85/4 ost. pl. o výměře 158 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. Evy Kubáčkové (ideální
podíl 1/2) a manželů Miroslava a Mgr. Evy Kubáčkových (ideální podíl 1/2) za část pozemku
parc. č. 1045/1 ost. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 12).
9. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci paní Evě
Studené - lokalita č. 8 - ul. Kmochova - prodej zeleniny dle důvodové zprávy bod I. 13).
10. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Tomáši
Zberovskému - lokalita č. 1 - ul. 28. října - prodej šperků dle důvodové zprávy bod I. 14).
11. zveřejnění úplatného pronájmu objektu bez č.p. jiné stavby s pozemkem parc.č. 531/2
zast. pl. a nádvoří o výměře 747 m2 a pozemku parc.č. 531/1 ost. pl. o výměře 8 588 m2 vše
v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc předem určenému zájemci Střední škole Olomouc Svatý Kopeček, Křičkova 4 dle důvodové zprávy bod I. 15).
12. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 11- 26,90 m2
předem určenému zájemci panu Jaromírovi Weiserovi dle důvodové zprávy bod I. 16).
13. zveřejnění úplatného pronájmu NP Jilemnického č.o. 29, parc.č. 80, k.ú. Nedvězí barové občerstvení o výměře 43,30 m2 - předem určenému zájemci Petru Podhornému se
slevou na nájmu 20% do doby zajištění vyhovující pitné vody dle důvodové zprávy bod I.
17).
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/15 o výměře 104 m2, kultury
zahrada, v k. ú. Lazce předem určenému zájemci Františce a Gabrielu Kneipovi dle
důvodové zprávy bod I. 18).
15. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 1122 zast. pl.
o výměře 14 m2 a části parc. č. 1123 orná půda o výměře 93 m2, vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc předem určeným zájemcům manželům Vlastimilu a Ditě Koliskovým dle důvodové
zprávy bod I. 19).
16. zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 145 na pozemku parc.
č. st. 233 zast.pl. a nádvoří výměře 913 m2 v k.ú. Klášterní hradisko, obec Olomouc předem
určenému zájemci společnosti GROZA s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 20).
17. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č.
79/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č.
125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 3 m2, části
pozemku parc. č. 350/22 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, částí pozemků parc. č.
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590/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú
Nová Ulice, parc. č. 818/6 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, části pozemku
parc. č. 856/4 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce vše obec Olomouc
společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 21).
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Olomouc-město společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. za podmínky odsouhlasení
reklamního panelu oddělením památkové péče OKR dle důvodové zprávy bod I. 21).
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 95/1 ostatní plocha o výměře
3000 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci občanskému
sdružení ČLTK 1928 Olomouc za podmínky ošetření průchodu do lokality Rozária ve
stávajícím rozsahu a místě dle důvodové zprávy bod I. 22).
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1029/8 zahrada o výměře 71 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc panu Ing. Jaromíru Zouharovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1).
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 95 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc manželům Mgr. Jaroslavu a Ireně Bürglovým bez možnosti umístění staveb
dle důvodové zprávy bod II. A) 2).
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ost. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc panu Tomáši Kvietkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy
bod II. A) 3).
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. 979/4 zahrada o výměře 375 m2 a pozemku parc.č.
st. 1361 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní Haně
Machalíčkové dle důvodové zprávy bod II. A) 4).
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc paní Zdence Štěpánkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy
bod II. A) 5).
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/126 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu Mgr. Vladanu Běhalovi - rozšíření předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod II. A) 6).
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc manželům Barboře a Františku Pyšným za podmínky, že parkovací
stání bude mít šířku max. 2 m dle důvodové zprávy bod II. A) 7).
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1420/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc panu Jaroslavu Nádvorníkovi za podmínky, že stavba příjezdu
bude umístěna tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo stávajících stromů v historické aleji.
To znamená, že okraje betonové patky obrubníků nově postavené příjezdové cesty, nesmí
být vnějším okrajem v kratší vzdálenosti než 2,5 m od paty kmene nejblíže rostoucího
stromu. A za podmínky, že nesmí dojít k poškození stávající cyklostezky nebo stávajícího
dopravního značení dle důvodové zprávy bod II. A) 8).
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/64 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc paní Gabriele Ptákové a panu Milanu Koubovi dle důvodové zprávy
bod II. A) 9).
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29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc panu MUDr. Ladislavu Korotvičkovi za podmínky, že parkovací stání
budou vybudována ze zatravňovacích dlaždic dle důvodové zprávy bod II. A) 10).
30.úplatný pronájem pozemků parc. č. 31/49 orná půda o výměře 16407 m2, parc. č. 31/25
orná půda o výměře 13130 m2, parc. č. 42/13 orná půda o výměře 9487 m2 vše v k. ú.
Klášterní Hradisko obec Olomouc a pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2
v k.ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Školagro, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A)
11).
31. úplatný pronájmu pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8
orná půda o výměře 8028 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 533/11 orná půda
o výměře 9383 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle
důvodové zprávy bod II. A) 12).
32. úplatný pronájem pozemku parc. č. 83 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc panu Ivo Andrlemu dle důvodové zprávy bod II. A) 13).
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú.
Neředín, obec paní Janě Havigerové - rozšíření subjektu na straně nájemce dle důvodové
zprávy bod II. A) 14).
34. úplatný pronájem pozemku parc. č. 768/1 ostatní plocha o výměře 9222 m2 a části
pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 600 m2 vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod II. A) 15).
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu Martinu Kramplovi, za podmínky úhrady platby za užívání
2 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 16).
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 357/13 ostatní plocha o výměře 1 m2 a části
pozemku parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce a
části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - město, vše
obec Olomouc společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 17).
37. úplatný pronájem pozemků parc. č. 346/77 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 346/78
orná půda o výměře 594 m2, parc. č. 351/20 orná půda o výměře 3479 m2 a parc. č. 351/22
orná půda o výměře 1663 m2 vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc
Zemědělskému družstvu Hněvotín dle důvodové zprávy bod II. A) 18).
38. úplatný pronájem pozemku parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc společnosti Školagro, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 19).
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům Tomáši a Evě Dosedělovým dle důvodové zprávy
bod II. A) 20.
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti FORTEX-AGS, a. s. dle důvodové zprávy bod
II. A) 21).
41. úplatný pronájem pozemku parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v
k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce, části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře
10 m2, části pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 11 m2 vše v k. ú. Hodolany,
části pozemku parc. č. 278/1 ostatní plocha o výměře 20 m2, pozemku parc. č. 1511/1
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zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 615/13 ostatní plocha
o výměře 25 m2, pozemku parc. č. 83/2 ostatní plocha o výměře 1934 m2, pozemku parc. č.
294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2 vše v k. ú. Neředín, pozemku parc. č.
2225 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, pozemku parc. č. 2389 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 vše v
k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 79/29 ostatní plocha o výměře 10 m2, pozemku
parc. č. 1781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, pozemku parc. č. 1780 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 6 m2 vše v k. ú. Olomouc - město, části pozemku parc. č. 757/1
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce a části pozemku parc. č.
1347/6 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 22).
42. úplatný pronájem pozemku parc. č 50/1 ostatní plocha o výměře 522 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Antonínu Tomečkovi za
podmínky, že situování parkovacích ploch bude respektovat polohu stávající autobusové
zastávky a bude uvedeno do souladu s příslušnou ČSN pro odstavné a parkovací plochy a
za podmínky, že po ukončení nájmu dne 30. 6. 2009 budou veškeré stavbou dotčené
travnaté plochy uvedeny do řádného stavu (tzn. urovnán terén, zatravněn a provedena první
seč travnaté plochy, neobsahující dvouděložný plevel) a předány protokolárně SmOl s tím,
že v případě nesplnění byť jediné podmínky bude Ing. Tomeček povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši 300.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 23).
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ, s. r. o. - rozšíření předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod II. A) 24).
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonního
kabelu na pozemcích parc. č. st. 849 zast. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 613 ost. pl. o
výměře 34 369 m2, parc. č. 967 zahrada o výměře 407 m2, parc. č. 978/2 o výměře 439 m2,
parc. č. 1036/1 o výměře 12 080 m2, parc. č. 1036/5 o výměře 36 m2, parc. č. 1042 o
výměře 1 832 m2 a parc. č. 1044 o výměře 200 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 26).
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN na pozemcích parc. č. 1081/88 orná půda o výměře 5 305 m2, parc. č. 1185/1
ost. pl. o výměře 1 471 m2, parc. č. 1185/4 ost. pl. o výměře 559 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 1051/2 o výměře 3 306 m2, parc. č. 1115 o výměře
11 775 m2, parc. č. 613 o výměře 34 369 m2, vše ost. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie
při přechodu přes komunikace a za jednorázovou úhradu ve výši 45 041,- Kč s DPH dle
důvodové zprávy bod II. A) 27).
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 401/17 o výměře 7 904 m2, parc. č. 401/8 o výměře
8 686 m2, parc. č. 401/7 o výměře 2 348 m2 a parc. č. 401/6 o výměře 3 518 m2, vše ost. pl.
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II.
A) 28).
47. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1296/8 ost. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc panu Bc. Markovi Němcovi a paní Renátě Zaoralové dle důvodové zprávy
bod II. A) 29).
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48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 39/2 o výměře 16 m2, kultury zahrada v k. ú.
Lazce panu Aleši Řihoškovi dle důvodové zprávy bod II. A) 30).
49. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/8 o výměře 112 m2, kultury zahrada, v k. ú.
Lazce paní Anně Žákové dle důvodové zprávy bod II. A) 31).
50. úplatné zřízení věcného obsahující právo uložení horkovodu na pozemcích parc. č.
401/18 ost. pl. o výměře 2 683 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 499/1 ost. pl. o
výměře 13 113 m2, parc. č. 515/3 ost. pl. o výměře 7 151 m2, parc. č. 515/5 ost. pl. o
výměře 4 282 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 626/2 ost. pl. o výměře
3 484 m2, parc. č. st. 361 zast. pl. o výměře 599 m2, parc. č. 525/1 ost. pl. o výměře
358 m2, parc. č. 529 ost. pl. o výměře 5 548 m2, parc. č. 1121 ost. pl. o výměře 1 261 m2,
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. dle
důvodové zprávy bod II. A) 32).
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kanalizační
a vodovodní sítě na pozemku parc. č. 235/3 orná půda o výměře 13 163 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví Ing. Jakuba Horníka ve prospěch statutárního města Olomouc
za jednorázovou úhradu ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 33).
52. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování
kanalizační a vodovodní sítě na pozemcích parc. č. 235/21 orná půda o výměře 2 941 m2,
parc. č. 235/22 orná půda o výměře 4 214 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti K - stav stavební a. s. a pozemku parc. č. 235/24 orná půda o výměře 1 600 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r. o. ve prospěch
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 33).
53. úplatný pronájem motogaráže o velikosti 8,37 m2 na parc. č. 1019/5, zastavěná plocha v
k.ú. Hodolany, obec Olomouc panu Luďkovi Oháňkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 1).
54. přidělení místa pro prodej grilovaných kuřat - lokalita č. 2 - ul. Legionářská společnosti
NEMO COMPANY, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II.B) 2).
55. úplatný pronájem části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín
společnosti PRE INVEST s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3.
56. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 3,5 - garážové stání č. 8- 26,90 m2 paní Jarmile
Pospíšilové dle důvodové zprávy bod II. B) 4).
57. úplatný pronájem garáže o velikosti 27 m2 na parc.č. 41, k.ú. Neředín, obec Olomouc
(Neředínská č.o. 65) panu Petru Vybíralovi s nájmem 4.000,- Kč/rok dle důvodové zprávy
bod I. B) 5).
58. úplatný pronájem nebytového prostoru Riegrova 24 sklad, o velikosti 68,89 m2 panu
Karlu Kubíkovi bez souhlasu se stavebními úpravami, tedy bez možnosti vyrovnání za
případné zhodnocení věci dle důvodové zprávy bod II. B) 6).
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení VN na pozemcích
parc. č. 877/49 o výměře 353 m2, parc. č. 1944/1 o výměře 17 392 m2, parc. č. 780/1 o
výměře 336 m2, parc. č. 1929/1 o výměře 34 102 m2, parc. č. 1935 o výměře 4 831 m2,
parc. č. 1941/1 ost. pl. o výměře 8 723 m2, vše ost. pl. a parc. č. st. 436/1 zast. pl. o výměře
1 493m2 v k.ú. Holice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 3).
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60. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce vodních ploch MAJ-IN-B/23/2001/Hoa ze
dne 14.1.2002 mezi statutárním městem Olomouc a Českým rybářským svazem - místní
organizací Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 7).
61. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce vodní nádrže MAJ-IN-B/24/2001/Hoa ze
dne 14.1.2002 mezi statutárním městem Olomouc a Českým rybářským svazem - místní
organizací Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 8).
62. uzavření darovací smlouvy na spoluvlastnický podíl bytového družstva na objektech
technické infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod a přípojka horkovodu) a na
sadových úpravách ve výši id. podílu 37/100 mezi Bytovým družstvem Olomouc, Jižní, jako
dárcem a statutárním městem Olomouc, jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 9).
63. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu příjezdové komunikace k RD v
lokalitě k.ú. Něředín, parc. č. 255/16, mezi manžely Ing. Martinem a Mgr. Jitkou Berkovými a
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 10).
64. uzavření darovací smlouvy na stavbu „NOVOSTAVBA RD manželů Kateřiny a Stanislava
Skladaných“ - vodovodní řad, mezi Kateřinou a Stanislavem Skladaných jako dárcem a
statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 12).
65. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „BAUMAX
OLOMOUC - Přístavba zahradního centra - SO 09 - rekonstrukce vodovodního řadu DN 150
„,mezi společností P.V.N., Praha, spol. s r.o. jako budoucím dárcem a statutárním městem
Olomouc jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 13).
66. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 116/68 ost. pl. o výměře 1 607 m2 v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Santis Invest s. r. o.
dle důvodové zprávy bod IV:15).
67. nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok a dobu nájmu určitou 5 let u úplatného pronájmu objektu
garáže bez č.p. s částí pozemku parc.č.st. 1071 zast. pl. o výměře 219 m2 v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc společnosti CZ servis v. o. s. dle důvodové zprávy bod IV. 16).
2. souhlasí
1. s rozšířením subjektu na straně nájemce části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře
600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc o pana Milana Mojžíše dle důvodové zprávy bod
II.A) 25).
2. s vybudováním samostatné buňky, resp. uzlu pro umístění technologie optických
rozvaděčů nákladem nájemce maximálně do výše 19.840,- Kč v suterénu domu I.P.Pavlova
62, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 7).
3. s podnájmem části nebytových prostor o výměře 31,73 m2 pro TJ Ligu stovkařů za účelem
provozování kanceláře v NP Dolní náměstí 38, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 8).
4. se změnou doby nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1065/2 ost. pl. o
výměře 59 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a to do
doby odprodeje dle důvodové zprávy bod III. 9).
5. s prodloužením nájemní smlouvy na úplatný pronájem pozemků parc. č. 1105/5 ostatní
plocha o výměře 4653 m2, parc. č. 1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7
zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc Českému kynokologickému
svazu - základní organizaci 013, Olomouc-Černovír do 31. 8. 2008 dle důvodové zprávy bod
IV. 1).
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3. nevyhovuje žádosti
1. manželů Miroslava a Evy Kubáčkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/1
ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I.
3).
2. společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. o úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 150/3
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc – město a parc. č. 624/3 ostatní plocha o
výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 21).
3. Jindřicha Nevrlého ve věci snížení nájemného u úplatného pronájmu nebytového prostoru
v objektu č.p. 432 (tzv. Velké divadlo), v k.ú. Olomouc-město, tř. Svobody 33, sestávajícím z
provozovny bufetu pro zaměstnance o výměře 18,5 m2 a příručního skladu o výměře 1,0 m2
dle důvodové zprávy bod II. B) 10).
4. manželů Jaromíra a Danuše Čechových o výpůjčku části pozemku parc. č. 99/1 ost. pl. o
výměře 140 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1).
5. občanského sdružení Folklorní soubor KRAJINA o výpůjčku části pozemku parc. č. 247/12
trvalý travnatý porost o výměře 451 m2 a části pozemku parc. č. 247/25 zahrada o výměře
410 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2).
6. manželů Pavla a Stanislavy Masných o úplatný pronájem pozemků část parc. č. 351 orná
půda o výměře 561 m2, část parc. č. 352 orná půda o výměře 300 m2 a pozemku parc. č.
353/3 orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod III. 3).
7. pana Huberta Holiše o úplatný pronájem pozemku parc. č. 978/7 zahrada o výměře 589
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5).
8. pana MUDr. Jaroslava Navrátila a pana Huberta Holiše o úplatný pronájem pozemků parc.
č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/3
zahrada o výměře 768 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
III. 6).
9. společnosti SENIA Communication, s. r. o. o anulování smluv o nájmu a odpuštění dluhu
na nájemném ve výši 117.585,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 11).
4. bere na vědomí
vyhlášení výběrového řízení na prodej p.č. 34/2 o výměře 709 m2, ostatní plocha v k. ú.
Lazce dle důvodové zprávy bod IV. 6).
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 19. 4. 2005, bod programu 2, bod II. A) 33) ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení VN na pozemcích
parc. č.877/49 o výměře 353 m2, parc. č. 1944/1 o výměře 17 392 m2, parc. č. 780/1 o
výměře 336 m2, parc. č. 1929/1 o výměře 34 102 m2, parc. č. 1935 o výměře 4 831 m2, vše
ost. pl., parc. č. 779/1 orná půda o výměře 3 396m2 a parc. č. st.436/1 zast. pl. o výměře
1 493m2 v k.ú. Holice ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové
zprávy bod IV. 3).
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2. usnesení RMO ze dne 3. 5. 2005, bod programu 2, bod II. A) 11) ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení na
pozemku parc. č. 1941/1 ost. pl. o výměře 8 723 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod IV. 4).
3. usnesení ze dne 6.9.2005, bod programu 2, bod II.A) 41) ve věci schválení uzavření
darovací smlouvy mezi manžely Ing. Martinem a Mgr. Jitkou Berkovými, Fischerova 10,
779 00 Olomouc a statutárním městem Olomouc na stavbu komunikace, která bude
vybudována na části pozemku par. č. 255/14 orná půda o výměře 200 m2, části pozemku
parc. č. 255/12 orná půda o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře
60 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 10).
4. část usnesení RMO ze dne 25. 10. 2005, bod programu 2, bod II. B) 2) ve věci výše
nájemného a doby nájmu u úplatného pronájmu objektu garáže bez č.p. s částí pozemku
parc.č.st. 1071 zast. pl. o výměře 219 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti CZ
servis v. o. s. dle důvodové zprávy bod IV. 16).
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu udělit souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1122 zast. pl. o
výměře 14 m2 a části parc. č. 1123 orná půda o výměře 93 m2, vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc manželům Vlastimilu a Ditě Koliskovým do doby ukončení nájemní smlouvy s paní
Stuchlovou, tj. do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod I. 19).
T: 28.3.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 804/10 ost. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc z vlastnictví manželů Jana a Svatavy Neuhauserových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7).
2. výkup pozemku parc. č. 132/85 ost. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví Lidového bytového družstva v Olomouci do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 197 450,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8).
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1065/2 ost. pl. o
výměře 59 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při
kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 9).
4. odprodej pozemku parc. č. st. 2090/1 zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. za kupní cenu ve výši 9 841, - Kč dle důvodové
zprávy bod III. 10).
5. výkup pozemků parc. č. 701/2 o výměře 2 145 m2, parc. č. 701/7 o výměře 364 m2, parc.
č. 701/8 o výměře 2 279 m2 a parc. č. 1468/10 o výměře 1 767 m2, vše ost. pl., v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc včetně staveb z vlastnictví společnosti Pozemní stavbyPanelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že rada města
pověřuje náměstka primátora Ing. Czmera jednat o výši kupní ceny i s ohledem na existující
stavby na daných pozemcích dle důvodové zprávy bod III. 11).
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů MUDr. Pavlu a MUDr. Martině Jansovým o odprodej pozemku parc. č.
217 zahrada o výměře 890 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I.
7).
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2. žádosti manželů Pavlu a Stanislavě Masným o odprodej pozemků část parc. č. 351 orná
půda o výměře 561 m2, část parc. č. 352 orná půda o výměře 300 m2 a pozemku parc. č.
353/3 orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod III. 3).
3. žádosti manželů Ing. Josefa a Heleny Jiráskových o odprodej části pozemku parc. č. 351
orná půda o výměře 510 m2 a části pozemku prac. č. 352 orná půda o výměře 300 m2, vše v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4).
4. žádosti pana Huberta Holiše o odprodej pozemku parc. č. 978/7 zahrada o výměře
589 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5).
5. žádosti pana MUDr. Jaroslava Navrátila a pana Huberta Holiše o odprodej pozemků parc.
č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/3
zahrada o výměře 768 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
III. 6).
6. žádosti společnosti Predio a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 930/20 orná půda o
výměře 46 583 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 34).
9. doporučuje zastupitelstvu města
1. souhlasit s rozšířením subjektu na straně budoucího kupujícího části pozemku parc. č.
434 zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc o pana Milana Mojžíše dle
důvodové zprávy bod II. A) 25).
2. snížit dlužnou částku na nájemném společnosti SENIA Communication s. r. o. na 35.588,Kč dle důvodové zprávy bod IV. 11).
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 42 ve věci podmínek při
odprodeji objektu čp. 83 s pozemkem parc. č. st. 496/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 4845 m2
a pozemku parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1398 m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc
(Kateřinská 10) společnosti Santis Invest s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 15).
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování chodníku pro
veřejnost a právo vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 654/1 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady
u Olomouce ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. za 11.900,-
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1277 orná půda v k.ú. Droždín ve
spoluvlastnictví Jitky Šípkové, Stanislavy Kozlíkové, Martina Kumpošta a Jindřicha de la
Renotiére-Kriegsfelda za 500,-Kč/m2
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1

4

Veřejná zakázka č. 601, komise pro výběr uchazečů

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
komisi pro výběr uchazečů dle důvodové zprávy
2. pověřuje
tuto komisi provést i hodnocení kvalifikace zájemců dle § 39 zákona o veřejných zakázkách
a zajistit dle § 40 zákona výběr zájemců k podání nabídky dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3
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Veřejná zakázka č. 602, komise pro výběr uchazečů

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
komisi pro výběr uchazečů dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
tuto komisi provést i hodnocení kvalifikace zájemců dle § 39 zákona o veřejných zakázkách
a zajistit dle § 40 zákona výběr zájemců k podání nabídky dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.1

6

Veřejná zakázka č. 603, komise pro výběr uchazečů

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
komisi pro výběr uchazečů dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
tuto komisi provést i hodnocení kvalifikace zájemců dle § 39 zákona o veřejných zakázkách
a zajistit dle § 40 zákona výběr zájemců k podání nabídky dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.2
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7

Veřejná zakázka č. 604, komise pro výběr uchazečů

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
komisi pro výběr uchazečů dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
tuto komisi provést i hodnocení kvalifikace zájemců dle § 39 zákona o veřejných zakázkách
a zajistit dle § 40 zákona výběr zájemců k podání nabídky dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.3

8

Veřejná zakázka 49-05, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Park malého prince - IV. etapa“
archivní číslo 49-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.4
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Veřejná zakázka 48-05, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 61 odst. 5 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, který nesplnil zadávací
podmínky dle důvodové zprávy.
2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy komunikací trasa E“ archivní číslo 48-05 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.5
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Veřejná zakázka 612, vyhlášení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2. schvaluje
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 1 písm b) zákona č. 40/2004 Sb.
k veřejné zakázce s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti“ archivní číslo 612.
3. pověřuje
- primátora Ing. Martina Tesaříka k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi ve složení dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.7
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Veřejná zakázka 613, vyhlášení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 1 písm b) zákona č. 40/2004 Sb.
k veřejné zakázce s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti“ archivní číslo 613.
3. pověřuje
- primátora Ing. Martina Tesaříka k podpisu všech právních dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi ve složení dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.8
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Veřejná zakázka 44-05, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona veřejnou zakázku s názvem „Nedvězí-vodovod“
archivní číslo 44-05 dle návrhu hodnotící komise uchazečům společné nabídky, která měla
nejnižší cenu.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.9
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Veřejná zakázka 47-05, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy.
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2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Plavecký bazén - parkoviště „
archivní číslo 47-05 uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější dle závěrů hodnotící komise.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.10
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Veřejná zakázka č. 25-05, námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. nevyhovuje
námitkám stěžovatele dle důvodové zprávy.
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.11
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Veřejná zakázka 614, vyhlášení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 3 písm a) zákona č. 40/2004 Sb. k
veřejné zakázce s názvem „MDO část D - dodatečné stavebné práce I.“ archivní číslo 614.
3. pověřuje
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
- účastí na jednacím řízení za zadavatele komisi ve složení dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.12
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty v domech:
1. Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 19, s Ryšánkovou Renátou dle důvodové
zprávy bod 1 a)
2. Pavelčákova 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 8, s Kmentem Ladislavem dle důvodové
zprávy bod 1b)
3. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 28, s Penkem Vlastimilem dle důvodové zprávy
bod 1c)
4. Stiborova 24, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Žádníkovou Růženou dle důvodové zprávy
bod 1 d)
5. Komenského 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, s MUDr.PhDr. Orlem Miroslavem dle
důvodové zprávy bod 2 a)
6. Komenského 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1, s Londinovou Martinou dle důvodové
zprávy bod 2 b)
7. Masarykova 52, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Kudličkovou Janou dle důvodové
zprávy bod 2 c)
8. Dolní nám. 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 18, s Maříkovou Lucií dle důvodové zprávy bod
3)
9. Palackého 25, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4, s Kaňkovským Josefem dle důvodové
zprávy bod 4 a)
10. Horní nám. 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7, se Svrchokrylovou Miroslavou dle
důvodové zprávy bod 4 b)
11. Zikova 9, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 14, s Musilem Petrem dle důvodové zprávy bod 5
a)
12. P.l Přichystala 70, velikosti 0+2, č.b. 10, s Gazdíkem Janem a Balážovou Anastázií dle
důvodové zprávy bod 5 b)
3. souhlasí
1. s rozšířením nájemní smlouvy:
Turek Jaroslav, Vojanova 20, Olomouc o manželku Turkovou Miroslavu
dle důvodové zprávy bod 6)
2. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Čížková Renata, Černá cesta 9, Olomouc
Jeník Pavel, Alena, Na Trati 80, Olomouc
Guskovičová Marcela, Anton, Černá cesta 29, Olomouc
Konečná Naděžda, Milan, Tř. Svobody 25, Olomouc
Dvořák Břetislav, Černá cesta 15, Olomouc
Gofroj, Ladislav, Černá cesta 1, Olomouc
Vávrová Iveta, Richard, Pol.vězňů 2, Olomouc
Vychodilová Jana, Libor, Stiborova 28, Olomouc
Freyová Dana, Radoslav, Zikova 13, Olomouc
Spáčilová Marcela, Petr, Černá cesta 12, Olomouc
Vykoukalová Milena, Radek, Černá cesta 19, Olomouc
Skácelová Jitka, Pol. vězňů 2, Olomouc
Molatová Eva, P.Přichystala 66, Olomouc
Chalupová Marie, P.Přichystala 68, Olomouc
Kroupová Zdenka, Fischerova 6, Olomouc
Gajda Petr, Božena, Černá cesta 21, Olomouc
Aust Miroslav, P. Přichystala 62, Olomouc
Réda Jiří, Erenburgova 26, Olomouc
Kleisl Pavel, Žerotínovo nám. 3, Olomouc
Dostálová Věra, U Letiště 2, Olomouc
Čejka Petr, Na Trati 80, Olomouc
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Stojčenková Zdena, Balbínova 7, Olomouc
Schneiderová Lucie, Sladkovského 1B, Olomouc
Káňa Tomáš, Kateřina, Sladkovského 1A, Olomouc
Hubáček Oto, Jiráskova 10B, Olomouc
Endlicher Kamil, Topolová 4, Olomouc
Pazderová Marcela, Topolová 6, Olomouc
Bartošová Ivana, Topolová 1, Olomouc
Havelka Libor, Topolová 4, Olomouc
Ing. Bárová Romana,U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a)
b) 1 rok s nájemci:
Pompa Igor, Dáša, Zikova 13, Olomouc
Bartošová Monika, Černá cesta 15, Olomouc
Šlehoferová Iva, Libor, Černá cesta 11, Olomouc
Berková Romana, Dolní nám. 48, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 b)
c) 1/2 roku s nájemci:
Chmelař Václav, Rumunská 11, Olomouc
Čurejová Kristýna, P. Přichystala 70, Olomouc
Balážová Jozefa P. Přichystala 70, Olomouc
Danielová Šárka, P. Přichystala 70, Olomouc
Zlámal Milan, Černá cesta 11, Olomouc
Baliarová Renata, Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 c, 8 b,e)
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
Šavrňáková Jana a Jan, Topolová 6, Olomouc
Čonková Zdeňka, P. Přichystala 70, Olomouc
Daňhelová Ester, P. Přichystala 70, Olomouc
Ščuková Růžena, Ladislav, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8 a,c,d,f)
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
a) na 2 roky s nájemci:
Naděžda Novotná, I.P.Pavlova 38, Olomouc
Ludmila Švestková, Černá cesta 9, Olomouc
Miroslav Baláž, I.P.Pavlova 36, Olomouc
Vlasta Kadlecová, U Letiště 2, Olomouc
Michal Hamerský, Politických vězňů 2, Olomouc
Alena Bednářová, Synkova 13, Olomouc
b) na 1/2 roku s nájemci:
Věra Cínová, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9 a, b)
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu:
Veronika Synková, Černá cesta 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 10)
6. se změnou nájemce:
Magda Hubáčková, Komenského 5, Olomouc - dříve rodiče Štěpán a Magda Hubáčkovi
dle důvodové zprávy bod 11 b)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Bytové záležitosti k řešení (pořadníky)

užší seznamy žadatelů o městský byt

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
a) předloženou důvodovou zprávu
b) tzv. užší seznamy žadatelů o městský byt k řešení (pořadníky) od 1. 3. 2006 do
28. 2. 2007
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4.1
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Bytové záležitosti - žádost SNO, a.s. o poskytnutí náhradních
bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím dvou náhradních bytů pro potřebu SNO, a. s.
Předložil: představenstvo a.s.
Bod programu: 4.2

19

Bytové záležitosti - bytové náhrady pro nájemce domu
Libušina 10, Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem poskytnutí bytových náhrad dle důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě Zikova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 13,
s Krenem Peterem a Jitkou dle důvodové zprávy
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4.3
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Annou Janatovou dle důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Růženou Sotorníkovou dle důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Miloslavou Tylšarovou dle důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Vašíčkem dle důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Jiřinou Demlíkovou dle důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Marií Ševčíkovou dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.4
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství
vlastníků jednotek domu v Olomouci, Kmochova 32 dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1
3. nevyhovuje
žádosti o pronájem částí pozemku parc. č. 509/7, ostatní plocha, o výměře cca 10 m2, v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod I/3 str. 2, 3
4. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
276 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, předem určenému zájemci paní Yvette
Sajdokové - Orlitové dle důvodové zprávy bod I/4 str. 4
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5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č. p. 615 (Tř. Svobody 25) s pozemkem parc.č. st. 378/2 zast. pl. o výměře 684
m2 a pozemku parc. č. st. 378/3 zast. pl. o výměře 462 m2, vše v k. ú. Olomouc město,
obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny
vypočtené dle „Pravidel“ dle důvodové zprávy bod II/1 str. 4, 5 a dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č.p. 452, 453 (8. Května 12, 14) s pozemkem parc. č. st. 349 zast. pl. o výměře
205 m2 a parc. č. st. 350 zast. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec
Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené
dle „Pravidel“ dle důvodové zprávy bod II/2 str. 5, 6 a dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Vladimíra Bartuška ve věci sloučené dvou bytů v domě 8. Května 12, 14 dle
důvodové zprávy bod II/2 str. 5, 6
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jedné ideální poloviny bytové jednotky č. 386/3 v domě č. p. 386 (Riegrova 33) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na společných částech domu č. p. 386 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Marii Kvízové, za kupní
cenu celkem 187 390,- Kč, z toho za jednotku 168 278,- Kč, za pozemek 17 369,50 Kč,
náklady 1 742,50 Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/3 str. 6, 7, 8
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jedné ideální poloviny bytové jednotky č. 386/3 v domě č. p. 386 (Riegrova 33) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na společných částech domu č. p. 386 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Lence Turečkové, za
kupní cenu celkem 187 390,- Kč,z toho za jednotku 168 278,- Kč, za pozemek 17 369,50 Kč,
náklady 1 742,50 Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/3 str. 6, 7, 8
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 938/17 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1243/33798 na společných částech domu č. p. 938,
939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1243/33798 na pozemku parc. č. st. 1087
zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, panu Viktoru Hořínovi za kupní cenu ve výši 1 424 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod II/4 str. 8
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 938/18 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1012/33798 na společných částech domu č. p. 938,
939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1012/33798 na pozemku parc.č. st. 1087 zast.
pl. o výměře 453 m2 a pozemku parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, Pavlu Škrancovi, Jitce Černouškové, za kupní cenu ve výši
1 280 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/5 str. 8, 9
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 938/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 zast. pl. o
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výměře 453 m2 a pozemku parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, Ing. Miloši Linhartovi, za kupní cenu ve výši 459.791,- Kč, z toho za jednotku
437.273,- Kč, za pozemek 17.075,- Kč, náklady 5.441,- Kč dle důvodové zprávy bod II/6 str.
9, 10
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 939/18 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1227/33798 na společných částech domu č. p. 938,
939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1227/33798 na pozemku parc.č. st. 1087 zast.
pl. o výměře 453 m2 a pozemku parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, Jiřině Vysloužilové, za kupní cenu ve výši 1 360 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod II/7 str. 10
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 939/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1137/33798 na společných částech domu č. p. 938,
939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1137/33798 na pozemku parc. č. st. 1087
zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, Štefanu Jokobovi, za kupní cenu ve výši 1 384 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod II/8 str. 11
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 453/1 v domě č. p. 452, 453 (8. Května 12, 14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/7589 na společných částech domu č. p. 452, 453
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/7589 na pozemku parc. č. st. 350 zast. pl. o
výměře 330 m2 a pozemku parc. č. 349 zast. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Pavlu Kovaříkovi za kupní cenu ve výši 436.885,- Kč, z toho za
jednotku 281.322,- Kč, za pozemek 145.918,- Kč, za náklady 9.645,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/9 str. 11, 12
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 452/1 v domě č. p. 452, 453 (8. Května 12,14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1208/7589 na společných částech domu č. p. 452,
453 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1208/7589 na pozemku parc. č. st. 350 zast.
pl. o výměře 330 m2 a pozemku parc. č. 349 zast. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, firmě Pramos, s. r. o. za kupní cenu 965.888,- Kč, z toho za
jednotku 599.478,- Kč, za pozemek 356.820,- Kč, náklady 9.590,- Kč dle důvodové zprávy
bod II/10 str. 12, 13
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej volné nebytové jednotky č. 453/2 v domě č. p. 452, 453 (8. Května 12, 14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/7589 na společných částech domu č. p. 452, 453
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/7589 na pozemku parc. č. st. 350 zast. pl. o
výměře 330 m2 a pozemku parc. č. 349 zast. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, veřejnou dražbou podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, za vyvolávací cenu 210.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11 str. 13
18. souhlasí
s uzavřením smlouvy za bytové jednotky v majetku SmOl - bytová jednotka č. 334/6 v domě č.p. 333, 334, 335 (Kpt. Jaroše 7, 9, 11) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 687/43624 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 687/43624 na pozemku parc. č. st. 507, 508, 509 zast.
pl. o výměře 252 m2, 241 m2, 221 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
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- bytová jednotka č. 360/2 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544 zast. pl.
o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
- bytová jednotka č. 361/17 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544 zast. pl.
o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
- bytová jednotka č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544 zast.
pl. o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
o umístění objektových předávacích stanic společnosti OLTERM & TD Olomouc - „Závazný
souhlas vlastníka s umístěním tepelného zdroje“ v domě č. p. 333, 334, 335 (Kpt. Jaroše 7,
9, 11) v k. ú. Povel, obec Olomouc, v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) v k. ú.
Povel, obec Olomouc, a dále pro tyto objekty schvaluje uzavření Smlouvy o umístění
technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě
budoucí o dodávce tepelné energie dle důvodové zprávy bod II/12 str. 13, 14, 15, 16
19. schvaluje
zřízení věcného břemene k bytové jednotce
- č. 334/6 v domě č.p. 333, 334, 335 (Kpt. Jaroše 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 687/43624 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
687/43624 na pozemku parc. č. st. 507, 508, 509 zast. pl. o výměře 252 m2, 241 m2, 221
m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
- č. 360/2 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 31/3824 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544 zast. pl. o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
- č. 361/17 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 31/3824 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544 zast. pl. o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
- č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 113/7648 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544 zast. pl. o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
v rozsahu - Věcné břemeno umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu přístupu
a užívání společných částí domu za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, vnitřních teplovodních
přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru
studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za
účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro spol. OLTERM & TD Olomouc, a. s., Olomouc,
Janského 469/8, PSČ 779 00, IČ 47677511 dle důvodové zprávy bod II/12 str. 13, 14, 15, 16
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odklad zaplacení části kupní ceny ve výši 25.850,- Kč za bytovou jednotku č. 714/5 v domě
č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, manželům Luboši a Ludmile Mojžíšovým, a to do 31.5.2006 dle
důvodové zprávy bod II/13 str. 17
21. nevyhovuje
žádosti paní Věry Příhodové a trvá na svém původním usnesením, a to vrácení úroků ve
výši 1 168,-Kč dle důvodové zprávy bod II/14 str. 17
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22. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod III/1 str. 19 a přílohy č. 4 důvodové zprávy
23. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod III/2 str. 19, 20
24. schvaluje
vrácení přeplatku I. části kupní ceny dle důvodové zprávy bod III/3 str. 20
25. nevyhovuje
žádosti o možnost proinvestování II. částí kupních cen na rekonstrukce stupaček,
elektroinstalace, odpadů apod. v domě Na Bystřičce 12, Blanická 21 v Olomouci vlastníkům
předmětných jednotek dle důvodové zprávy bod III/4 str. 20
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Věcná břemena

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru prodeje domů zajistit uzavření smluv o věcném břemeni dle důvodové zprávy na
základě schválení těchto smluv Radou města Olomouce
T: 13.6.2006
O: vedoucí odboru prodeje domů
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5.1
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Zařazení do soupisu nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky ve výši 150 000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5.2
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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 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2006 dle předložené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle
předložené důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B
5. schvaluje
vykrytí částek dle upravené přílohy č. 23 z rezervy rozpočtu k dispozici
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6
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Rozpočtové změny - žádost FK Holice-Hodolany - zařazení do
soupisu nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle upravené důvodové zprávy
3. souhlasí
se zařazením částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 6.1
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Rozpočtové změny - odbor správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.2
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Rozpočtové změny - zařazení do soupisu nekrytých požadavků
(kopírovací stroj OKR)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení finanční částky 83.000,- Kč dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.3

28

Rozpočtové změny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.4
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Souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podpisem Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat ředitele Fakultní základní školy dr.Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc,
Rožňavská 21 a ředitelku Základní školy Olomouc, Zeyerova 28 o přijatém usnesení
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru školství
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4. ukládá
vydávat stanovisko zřizovatele ke smlouvám o dílo ve smyslu dodatků zřizovacích listin
příspěvkových organizací - škol
T: průběžně
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7
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Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit
s výší příspěvku do 5 000,--Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč dle
důvodové zprávy a dle upravené přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 25.4.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8
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Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle důvodové zprávy a dle
upravené přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 25.4.2006
O: vedoucí odboru školství
4. schvaluje
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy
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5. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok
2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2005 dle důvodové zprávy a dle
přílohy důvodové zprávy
3. schvaluje
aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací - škol na rok 2006 dle přílohy
důvodové zprávy
4. ukládá
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
předložit informaci o zajištění řešení půjčky SmOl vůči ZŠ Heyrovského
T: 13.6.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Vyhodnocení činnosti Europe Direct s návrhem aktivit v roce
2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
závěrečnou zprávu o činnosti Europe Direct v roce 2005 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3. bere na vědomí
přehled aktivit Europe Direct v roce 2006 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. souhlasí
se zněním smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost Europe Direct v roce 2006 dle přílohy
č. 3 důvodové zprávy
5. ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost Europe Direct v roce 2006
T: 28.3.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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Hodnocení Programu prevence kriminality - Partnerství za rok
2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13
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Nemilanka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. ukládá
provést opatření dle důvodové zprávy
T: 9.5.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 14
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36

Opatření ke snížení stavu holubů ve městě ( úkol Bezpečnostní
rady )

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. ukládá
provést opatření dle důvodové zprávy
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15
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Projekt „ Informační centra EVVO „

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup přípravy projektu dle bodu 4 důvodové zprávy
3. schvaluje
složení projektového týmu dle bodu 6 důvodové zprávy
4. ukládá
OŽP realizovat postup přípravy projektu dle bodu 4 důvodové zprávy
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Věcná břemena pro projekt Rozvoj MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene, jehož
předmětem je ve prospěch statutárního města Olomouce strpení uložení přípojek nn,
provádění veškerých oprav a běžné údržby přípojek nn a strpění vstupu oprávněných za
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tímto účelem na pozemky
- p.č. 124/2 ostatní plocha - silnice, o výměře 2.351 m2, zapsaném na LV č. 1045 pro k.ú.
Olomouc - město, obec Olomouc,
- p.č. 79/2 ostatní plocha - silnice, o výměře 2.050 m2, zapsaném na LV č. 1045 pro k.ú.
Olomouc - město, obec Olomouc,
- p.č. 115/19 ostatní plocha - silnice, o výměře 1.473 m2, zapsaném na LV č. 586 pro k.ú.
Lazce, obec Olomouc
ve vlastnictví Olomouckého kraje, Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene obsahující právo
zřídit přípojku nn a v budoucnu ji provozovat, tj. vjíždět a vstupovat na dotčenou nemovitost
za účelem údržby, oprav a provozování, ve prospěch statutárního města Olomouce, na
pozemku p.č.148/2 - ostatní plocha, zapsaném na LV č. 141 pro k.ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, ve vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, statní příspěvkové
organizace.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene, jehož
předmětem je ve prospěch statutárního města Olomouce strpení zřízení a provozování
vedení světelného signalizačního zařízení křižovatky na pozemku p.č. 471/1 - ostatní plocha
(dráha), zapsaném na LV č. 130 pro k.ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví České
republiky, Správy železniční dopravní cesty, s.o.
5. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene,
uzavřené dne 29.8.2005 mezi statutárním městem Olomouc a Českou republikou, Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
6. ukládá
podepsat smlouvy o budoucích smlouvách o úplatném zřízení věcného břemene dle bodů 1
až 3 důvodové zprávy a dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o úplatném zřízení
věcného břemene dle bodu 4 důvodové zprávy
T: 9.5.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18

39

Zvýšení hráze Černovír

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic pořídit dokumentaci pro územní řízení dle varianty
doporučením Povodí Moravy, s. p., dle důvodové zprávy
T: listopad 2006
O: vedoucí odboru investic

29

č. 3 v souladu s

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19
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Projektové náměty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením projektů do jednotlivých sekcí podle oblastí podpory operačních programů dle
přílohy č.1 důvodové zprávy
3. souhlasí
s pokračováním přípravy u projektů již schválených v RMO (sekce A):
1. Výstaviště Flora Olomouc
2. Obnova olomouckých historických parků
3. ZOO Olomouc - pavilon lidoopů
4. Vybudování areálu odpadového hospodářství
5. Kasárna Neředín
4. souhlasí
se zahájením přípravy projektů sekce B (nové projektové náměty) dle upravené důvodové
zprávy
5. ukládá
předložit postup přípravy vybraných projektů ze sekce B
T: 30.5.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20
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Rozvoj Výstaviště Flora

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozšíření I.etapy projektu Rozvoj Výstaviště Flora o variantu 3 b) rozšíření parkovacích
kapacit
3. schvaluje
zařazení doplňující částky na pořízení projektové dokumentace ve výši 850 tis. Kč do
nekrytých požadavků rozpočtu města na rok 2006
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4. ukládá
podat žádost o odprodej pozemků od ČD a.s.
T: 25.4.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21
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Městské letiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
prověřit možnost vypuštění funkční plochy nového letiště z ÚPnSÚ v návaznosti na ÚPVÚC
Olomouckého kraje
T: 25.4.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. deklaruje
svůj zájem na vypuštění funkční plochy pro nové letiště z ÚPnSÚ Olomouc
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22
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Umístění předzahrádek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U PARKU v ulici
Krapkova , Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici Riegrova
6, Olomouc, v rozsahu 63,9 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení OPERA na Horním
náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 91,25 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MARCO POLO v ulici
Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 49,5 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy

31

6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CASABLANCA na
Dolním náměstí 12, Olomouc, v rozsahu 88 m2 dle bodu 5 upravené důvodové zprávy
7. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR LENKA v ulici
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 17,5 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy
8. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v ulici
Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy
9. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U JENIŠTŮ v ulici
Kosinova 7, Olomouc, v rozsahu 12 m2 dle bodu 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA v
ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 dle bodu 9 upravené důvodové zprávy
11. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici Lazecká
88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 dle bodu 10 důvodové zprávy
12. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RALLY v ulici Rožňavská
8, Olomouc, v rozsahu 12 m2 dle bodu 11 důvodové zprávy
13. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ MAHLER na
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 133 m2 dle bodu 12 důvodové zprávy
14. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATORIE v ulici
tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 dle bodu 13 důvodové zprávy
15. souhlasí
s provozní dobou předložených předzahrádek NE - ČT do 22:00 hod a PÁ - SO do 24:00 hod
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Arcidiecézní charity v souladu s důvodovou
zprávou ad A)
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 6 vozidel zákazníků Ferrocentra v souladu s důvodovou
zprávou ad B)
4. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo SPZ 1M4 3289 v souladu s důvodovou zprávou
ad C)
5. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla zákazníků a zaměstnanců firmy MENPOS v
souladu s důvodovou zprávou ad D)
6. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla ČSOB, a.s. v souladu s důvodovou zprávou ad
E)
7. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla firmy Frenos s.r.o. v souladu s důvodovou
zprávou ad F)
8. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zákazníků prodejny ROLL MOBIL, s.r.o. v
souladu s důvodovou zprávou ad G)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24
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Opravy komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy zabezpečit realizaci oprav komunikací dle důvodové zprávy
T: 13.6.2006
O: vedoucí odboru dopravy
3. ukládá
odboru investic provést výběrová řízení, popř. zadávací řízení dle důvodové zprávy
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru investic
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4. ukládá
odboru dopravy zabezpečit úpravu signálních plánů dle důvodové zprávy
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru dopravy
5. ukládá
projednat s Olomouckým krajem koordinaci výstavby kruhového objezdu u teplárny v
návaznosti na záměr SmOl na změnu dopravního omezení u investiční akce Most u plynárny
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru dopravy
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 25
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OSC Olomouc CITY

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu jízdního řádu linky č. 28 do OSC Olomouc CITY
3. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti OSC Olomouc CITY - příspěvek na
dopravu se společností AT management consulting, a.s. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy pro rok 2006 s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy
5. schvaluje
zrušení autobusové zastávky Pozemní stavby dle důvodové zprávy
6. ukládá
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z
provozu městské hromadné dopravy pro rok 2006 s dopravcem DPMO, a.s.
T: 28.3.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
7. ukládá
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti OSC Olomouc CITY příspěvek na dopravu se společností AT management consulting, a.s.
T: 28.3.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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8. ukládá
zajistit informování cestující veřejnosti
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26
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Partnerství pro rozvoj kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci dle přílohy důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27
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Kultura - příspěvky - rezerva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
udělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28
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Kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem
v roce 2004 u MŠ, Náves Svobody 38, Olomouc - Holice.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
ředitelce MŠ Holice zajistit odstranění zjištěných nedostatků v souladu se závěrem Protokolu
č.15/2005.
T: 9.5.2006
O: ředitelka MŠ
3. ukládá
projednat závěry protokolu č. 15/2005 s ředitelkou MŠ
T: 11.4.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 29
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Kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem
z rozpočtu zřizovatele statutárního města Olomouce za rok
2004 u ZŠ dr. Milady Horákové, Olomouc.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
řediteli ZŠ dr. Milady Horákové Olomouc, příspěvkové organizace, přijmout konkrétní
opatření navržená v bodě V. Závěru protokolu č. 17/2005
T: 9.5.2006
O: ředitel ZŠ
3. ukládá
projednat závěry protokolu č. 17/2005 s ředitelem ZŠ
T: 11.4.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 30
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Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SmOl
v roce 2005 na provozní náklady Žerotín.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 31
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Využití poskytnutých veřejných prostředků v roce 2004 pro
P-centrum, občanské sdružení, Olomouc - dětské denní
centrum.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
při uzavírání smluv na poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu SMOL
postupovat dle platných Pravidel pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu
SmOl
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru školství
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 32
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Využití veřejné finanční podpory poskytnuté SmOl v roce 2004
na regionální televizní vysílání.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
při poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl postupovat v souladu s bodem III.
závěru důvodové zprávy
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
3. ukládá
zajistit zprovoznění městského informačního kanálu v prostorách Informačního střediska v
podloubí radnice
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 33
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Kontrola využití veřejných prostředků poskytnutých v roce
2004 na opravy, investice a nákup majetku u příspěvkové
organizace Hřbitovy města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
Informovat RMO o průběhu a výsledku řešení náhrady škody vzniklé trestnou činností
T: 25.4.2006
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
3. ukládá
Realizovat doporučená nápravná opatření uvedená v závěru Protokolu č. 16/2005
T: 9.5.2006
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
4. ukládá
Předložit návrh na zápis příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce do obchodního
rejstříku
T: 28.3.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
5. ukládá
Zabezpečit provedení ocenění dlouhodobého hmotného majetku, který byl předán do správy
příspěvkové organizaci Hřbitovy města Olomouce a u kterého nebylo provedeno ocenění
T: 28.3.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. ukládá
Po provedení ocenění dlouhodobého hmotného majetku, svěřeného do správy Hřbitovům
města Olomouce, provést aktualizaci Přílohy č. 1 Zřizovací listiny schválené s účinností od
1. 7. 2002 a její doplnění o účetní hodnotu svěřeného majetku
T: 25.4.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí majetkoprávního odboru
7. ukládá
provést následnou kontrolu splnění opatření uložených v závěru protokolu č. 16/2005 a
o výsledku informovat RMO
T: 30.5.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 34
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ISPA - dodatky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 dle bodu A) důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi podepsat dodatek č. 1 dle bodu A) důvodové zprávy
T: 28.3.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 dle bodu B) varianta 1) důvodové zprávy
5. ukládá
primátorovi podepsat dodatek č. 4 dle bodu B) varianta 1) důvodové zprávy
T: 28.3.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 35
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Jeremenkova - přednádražní prostor IV. a V.etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle bodu 3 důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic postupovat dle bodu 3a) důvodové zprávy
T: 30.5.2006
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
odboru investic předložit RMO a ZMO ke schválení budoucí smlouvy dle bodu 3b) a
upraveného bodu 3c) důvodové zprávy
T: září 2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 36
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Cyklostezky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup prací dle bodu C) důvodové zprávy
3. schvaluje
stanovisko RMO dle bodu D) důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 38
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Požární ochrana

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu II. dle důvodové zprávy o pořízení cisternové automobilové stříkačky
3. schvaluje
změnu stavby hasičské zbrojnice v Olomouci Chomoutově dle důvodové zprávy a
předložené dokumentace
4. schvaluje
zařazení částky 3,2 mil. Kč na realizaci stavby hasičské zbrojnice v Olomouci - Chomoutově
do soupisu nekrytých požadavků
5. ukládá
zajistit projektovou dokumentaci změny stavby hasičské zbrojnice v Olomouci Chomoutově
pro zahájení stavby v roce 2006
T: 25.4.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 39
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Program rozvoje cestovního ruchu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 40

60

Žádost Střediska SOS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením finanční částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO informaci o plánovaném rozsahu rekonstrukce NP na Praskově ulici
T: 11.4.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 41

61

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru správy a
v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
v souvislosti s užíváním objektu Hynaisova ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru správy a v odboru ekonomickém MmOl dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2006
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42.1

62

Salmův palác

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zveřejnit záměr převodu nebytového objektu č.p. 371 na parcele p.č. st. 369 a parcely p.č. st.
369 v kat. území Olomouc - město (Salmův palác) v termínu od 22. 3. - 12. 4. 2006 v
intencích důvodové zprávy
T: 25.4.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
3. ustavuje
pracovní skupinu pro přípravu převodu Salmova paláce ve složení dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 43

63

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 44

64

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 45

65

Projekt OUN

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
informovat RMO o dalším vývoji
T: 11.4.2006
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 48

66

Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
návrh veřejné finanční podpory v oblasti sportu
2. schvaluje
rozdělení veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvek pro FK Holice - Hodolany dle upravené důvodové zprávy
4. ukládá
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z
rozpočtu SmOl
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
5. schvaluje
propagaci města vybranými sportovními organizacemi a s tím spojenou rozpočtovou změnu
dle bodu B) důvodové zprávy
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 49

67

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. odvolává
členy KMČ a komisí RMO dle bodu 1. upravené důvodové zprávy
3. jmenuje
předsedu Dopravní komise a členku KMČ č. 20 dle upraveného bodu 2. důvodové zprávy
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4. ukládá
o změnách v komisích informovat předsedy
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 50

68

Zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle důvodové zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 51

69

Žádost KÚOK

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1) dle předložené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 52

70

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1) dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 53

44
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Rozpracování usnesení z 21. zasedání ZMO, konaného dne
21.2.2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 7, části 4 usnesení ZMO z 21.2.2006 - Dodatek pořízení Souboru změn č. XIV
ÚPnSÚ Olomouc:
- vedoucímu OKR ihned zahájit pořízení dodatku Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc dle
bodu 2 usnesení ZMO v dílčích změnách:
XIV/29 Olomouc - město, ul. U reálky, bydlení
XIV/30 Hejčín, ul Dolní Hejčínská, komerce
XIV/31 Nemilany, Česká Čtvrť, bydlení
T: 25.4.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
2. ukládá
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 21.2.2006 - MDO - rekonstrukce části C:
- podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů v roce 2007 ve výši 111,869.000,- Kč
(T: 19.5.2006)
T: 25.4.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
3. ukládá
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 21.2.2006 - Smlouvy s obcemi na r. 2006:
- podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného
dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a. s.
(T: 19.5.2006)
T: 25.4.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
k bodu 11, části 4 usnesení ZMO z 21.2.2006 - Návrh Programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ na rok 2006:
- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení zastupitelstva města
Olomouce ze dne 21. 2. 2006, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí
státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok
2006 (T: ihned)
T: 28.3.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 21.2.2006 - Pojmenování ulic:
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic a zveřejnit
medailonky osobností dle důvodové zprávy na internetových stránkách města Olomouce (T:
ihned)
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6. ukládá
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 21.2.2006 - Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR:
- primátorovi Dodatek č.2 podepsat do 28.2.2006 (T: 19.5.2006)
T: 28.3.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
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7. ukládá
k bodu 17, části 4 usnesení ZMO z 21.2.2006 - Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR:
- vedoucímu OŽP zajistit odeslání podepsaného a ověřeného Dodatku č.2 na SFŽP ČR
v termínu do 14.3.2006 (T: 19.5.2006)
T: 28.3.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 54
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Hřbitovy města Olomouce - záměr investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh dalšího postupu dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 55

73

Zpráva o činnosti MPO v roce 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 56

74

Souhlas s pořízením užitkového vozidla Pick-up

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pořízením užitkového vozidla a se způsobem jeho financování dle předložené důvodové
zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 57
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75

Různé - oslavy maršála Radeckého

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 58

76

Různé - investiční akce „Stavba mostu u plynárny“

Rada města Olomouce po projednání:
1. rozhodla
za vlastníka komunikací netrvat na použití institutu „zvláštního užívání komunikací“ pro akci
„Stavba mostu u Plynárny + obtokový kanál“ vůči investorům Olomoucký kraj a Povodí
Moravy, a.s. a současně schvaluje osvobození od poplatků těmto investorům
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 59

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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