USNESENÍ
z 93. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 3. 2006
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 28. 3. 2006 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1

2

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemků parc. č. st. 817 zast. pl. o výměře 364 m2 a parc. č. 283/20 ost. pl.
o výměře 1 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Waltru
Vysloužilovi za kupní cenu ve výši 159 900,- Kč dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. odprodej části pozemku parc. č. 31/51 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc manželům RSDr. Adamu a Márii Zimovčákovým za kupní cenu ve výši
18 496,- Kč dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. výběr kupujícího objektu čp. 92 s příslušenstvím a pozemků parc. č. st. 108 zast. pl.
o výměře 204 m2 a parc. č. 153/3 zahrada o výměře 589 m2, vše v k. ú. Loučka u Bílska,
obec Loučka mezi paní Pavlínou Polcerovou a panem Martinem Gračkou, Ing. Rostislavem
Novosádem a panem Antonínem Trefilem formou obálkové metody na výši kupní ceny
při minimální kupní ceně ve výši 197 280,- Kč dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. odprodej pozemků parc. č. 618 orná půda o výměře 533 m2 a parc. č. 619 orná půda
o výměře 193 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Gabriele
Tyčové za kupní cenu ve výši 23 980,- Kč dle důvodové zprávy bod I. 4)
5. směnu části pozemku parc. č. 255/16 orná půda o výměře 334 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Martina Berky za část pozemku parc. č. 255/12 orná půda
o výměře 334 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
s tím, že pan Ing. Martin Berka uhradí náklady na vyhotovení GP a ZP ve výši 8 212,- Kč dle
důvodové zprávy bod I. 5)
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 438 zahrada
o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s manžely Ing. Miloslavem a
Zdenkou Obermannovými při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod I. 6)

7. odprodej pozemku parc. č. 535/39 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc manželům MUDr. Heleně a MUDr. Hamedovi Al Kirbiovým za kupní cenu ve
výši 22 550,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 1)
8. směnu části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc
ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 25 m2
v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc s tím, že MUDr. Lucie
Míčková uhradí cenový rozdíl ve výši 4 250,- Kč + 1/2 nákladů na vyhotovení GP a ZP
ve výši 3 530,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 3)
2. revokuje
část usnesení RMO ze dne 14. 3. 2006, bod programu 15, bod II. A) 2) ve věci výše
nájemného u úplatného pronájmu 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 a schvaluje nájemné ve výši 1 000,- Kč/rok dle
důvodové zprávy bod II. 2)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2
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Majetkoprávní záležitosti - dětské hřiště - Einsteinova ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Objekt občanské vybavenosti Chomoutov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení ze dne 19.7. 2005 , bod 27, část 2 a 3 ve věci výpovědi z nájmu
3. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy dle varianty A) důvodové zprávy
4. ukládá
zapracovat obsah přílohy důvodové zprávy do nájemní smlouvy na objekt občanské
vybavenosti Chomoutov
T: 11.4.2006
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 2.2
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Veřejná zakázka č.607, revokace zveřejnění

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
část 2 podbod 2) svého usnesení č. 10 ze dne 7.2.2006.
2. schvaluje
zveřejnění upraveného oznámení dle důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3
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Veřejná zakázka 613, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb veřejnou zakázku s názvem „Výroba a
vysílání MIK v regionální síti“ archivní číslo 613 zájemci dle důvodové zprávy v souladu
s doporučením komise.
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 3.2
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Veřejná zakázka 609, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 609 ve složení dle
upravené důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisi provést hodnocení kvalifikace
uchazečů ve smyslu § 39 zákona o veřejných zakázkách.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.3
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Veřejná zakázka č. 605, komise pro výběr zájemců

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
komisi pro výběr zájemců dle důvodové zprávy
2. pověřuje
tuto komisi provést i hodnocení kvalifikace zájemců dle § 39 zákona o veřejných zakázkách.
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.4
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Veřejná zakázka 45-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu a souhlasí s upravenou variantou č. 2 dle důvodové zprávy.
2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Terrera - rekonstrukce
ŠJ“ archivní číslo 45-05 dle návrhu hodnotící komise uchazečům společné nabídky, jejichž
nabídková cena byla nejnižší.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.5
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Veřejná zakázka 612, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb veřejnou zakázku s názvem „Výroba a
vysílání MIK v kabelové síti“ archivní číslo 612 zájemci dle důvodové zprávy v souladu s
doporučením komise.
2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy.
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 3.6
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Veřejná zakázka č. 47- 05, námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
v souladu s ust. § 88 zákona č. 40/2004 Sb. námitkám stěžovatele se zdůvodněním dle
důvodové zprávy.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.7
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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:
Družební 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, se Skulovou Olgou dle důvodové zprávy bod 1
3. souhlasí
1. s rozšířením nájemních smluv:
Tkadlec Dušan, Vojanova 20, Olomouc o manželku Tkadlecovou Moniku
Talášková Lenka, Vojanova 20, Olomouc o manžela Taláška Jana
dle důvodové zprávy bod 2 a, b)
2. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Schinerová Michaela, U Letiště 2, Olomouc
Sychrovská Jitka, Šimáček Ivan, U Letiště 2, Olomouc
Kučerová Ludmila, U Letiště 2, Olomouc
Kadlíček Stanislav, Černá cesta 17, Olomouc
Soušková Jarmila, Černá cesta 3, Olomouc
Katzer Radovan, Černá cesta 17, Olomouc
Sontodinomo Michal, Jana, Vídeňská 7, Olomouc
Stancová Pavla, Vojanova 16, Olomouc
Rajskupová Jindřiška, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a)
b) 1 rok s nájemci:
Čtvrtlíková Zuzana, Radek, Černá cesta 3, Olomouc
Geržová Jitka, Černá cesta 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 b)
c) na 1/2 roku s nájemci:
Gábor Jan, Zdenka, Vojanova 8, Olomouc
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
Marek Hynek a Pavlína, Balbínova 5, Olomouc
Vysoudilová Milena, Robert, U Letiště 6, Olomouc
Daniel Rudolf, Černá cesta 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy:
Čureja Josef a Helena, P.Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
5. s uzavřením nájemní smlouvy na náhradní byt:
Kováč Luboš, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Barborou Schallerovou dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.1
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO bod 9, část 4 ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje pozemku parc. č. 94/97,
ost. pl., o výměře 107 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej pozemku
parc. č. 94/97, ost. pl., o výměře 107 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
spoluvlastníkům domu Husova 7, a to Karlu Čapkovi, Mgr. Renátě Dvořákové, Karle
Jendřiščíkové, Daně Klorové, Daniele Strmiskové, Anně Veselé, MUDr. Karlu Ondrouškovi,
Ing. Vladimíru Lekešovi, manželům Josefu a Naděždě Urbancovým, manželům Vladislavu a
Michaele Mecnarowským, manželům MUDr. Karlu a Janě Ondrouškovým, za kupní cenu
celkem 25.050,- Kč, z toho za pozemek 20.544,- Kč a náklady 4.506,- Kč dle důvodové
zprávy bod I/1 str. 1
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č. p. 404 (Riegrova 5) s pozemkem parc. č. st. 382, zast. pl. a nádvoří,
o výměře 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným
nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 důvodové zprávy bod
II/1 str. 2
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej NP 404/2 v domě č. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
869/13250 na společných částech domu č. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
869/13250 na pozemku parc. č. st. 382, zast. pl., o výměře 887m2, vše v k. ú. Olomoucměsto , obec Olomouc, pozastavit do 15.5.2006, dle důvodové zprávy bod II/3 str. 3, 4
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5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Mgr. Petry Kyncl Cardové ve věci odkoupení NP 404/2 v domě č. p. 404 (Riegrova 5)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 869/13250 na společných částech domu č. p. 404
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 869/13250 na pozemku parc. č. st. 382, zast. pl.,
o výměře 887m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/3
str. 3, 4
6. vyhovuje
žádosti Billlard Clubu a schvaluje prodloužení termínu k vyjádření do 15.5.2006,
dle důvodové zprávy bod II/4 str. 4
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej NP 404/9 v domě č. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1994/13250 na společných částech domu č. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1994/13250 na pozemku parc. č. st. 382, zast. pl., o výměře 887 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, pozastavit do 15.5.2006, dle důvodové zprávy bod II/5 str. 5
8. vyhovuje
žádosti Billlard Clubu a schvaluje prodloužení termínu k vyjádření do 15.5.2006
dle důvodové zprávy bod II/6 str. 5, 6
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej NP 621/7 v domě č. p. 621 (Palackého 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
679/9462 na společných částech domu č. p. 621 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
679/9462 na pozemku parc. č. st. 770, zast. pl., o výměře 431 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Petru Navrátilovi, Jánského 16, Olomouc, za kupní cenu ve výši
472 161,-Kč z toho cena za jednotku 330 184,-Kč, cena za pozemek 129 591,-Kč, náklady
12 386,- Kč dle důvodové zprávy bod II/7 str. 6
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej NP 621/8 v domě č. p. 621 (Palackého 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
154/9462 na společných částech domu č. p. 621 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
154/9462 na pozemku parc. č. st. 770, zast. pl., o výměře 431 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Petru Navrátilovi, Jánského 16, Olomouc, za kupní cenu ve výši
110 349,- Kč , z toho cena za jednotku 71 571,-Kč, za pozemek 29 392,-Kč, náklady 9 386,Kč dle důvodové zprávy bod II/8 str. 6, 7
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej NP 621/9 v domě č. p. 621 (Palackého 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
450/9462 na společných částech domu č. p. 621 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
450/9462 na pozemku parc. č. st. 770, zast. pl., o výměře 431 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Zdeňce Žákovychové, Moravská 34, Olomouc, za kupní cenu ve výši
320 691,-Kč,z toho cena za jednotku 227 420,-Kč, cena za pozemek 85 885,-Kč, náklady
7 386,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9 str. 7, 8
12. vyhovuje
žádosti manželů Ivany a Daniela Procházkových a Marie Frajtové ve věci odpuštění
nájemného za dobu od zrušení původního vkladu kupních smluv do zavkladování
opravených kupních smluv dle důvodové zprávy bod II/10 str. 8, 9
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13. vyhovuje
žádosti nájemců bytových jednotek - Ludmily Otáhalové a Romana Lišky, manželů Marcely
a Jaroslava Michajlovových, a schvaluje možnost rozšíření stávajících bytových jednotek
do půdního prostoru jak je uvedeno v důvodové zprávě dle důvodové zprávy bod II/11
str. 9, 10
14. revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2005 bod 11, část 11 ve věci prodeje domu Náves Svobody
37, formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod II/12 str. 10, 11
15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 9, část 1 ve věci prodeje domu Náves Svobody 37
podle ,,Pravidel“ a schválit prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č.
st. 15, zast. pl., o výměře 1.662 m2, a pozemku parc. č. 16, zahrada o výměře 672 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, formou výběrového řízení dle důvodové zprávy
bod II/12 str. 10, 11
16. doporučuje zastupitelstvu města
pozastavit prodej domu č. p. 241(Polská 57) s pozemkem parc. č. st. 273, zast. pl., o výměře
263 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, v souladu s podmínkami projektu „Rozvoj
informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci“ do konce roku 2011 dle
důvodové zprávy bod II/13 str. 11, 12
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Petra Tesaře ve věci odkoupení bytové jednotky č. 308/4 v domě č. p. 308,
309, 310 (Ovesná 17, 19, 21), v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a trvat na usnesení ZMO ze dne
20. 9. 2005 dle důvodové zprávy bod III/1 str. 12, 13
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 569/7 v domě č. p. 567, 568, 569 (Skupova 1, 3, 5) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 567, 568,
569, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Jiřímu a Emilii Hebkým,
za kupní cenu ve výši 97.922,- Kč, z toho za jednotku za 96.613,- Kč a náklady 1.309,- Kč
dle důvodové zprávy bod III/2 str. 13, 14
19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Alexandra Cykla ve věci odkoupení bytové jednotky č. 962/14 v domě č. p. 962,
1068, 1069 (Kpt. Nálepky 11, 13 a Kaštanová 16) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
368/37429 na společných částech domu č. p. 962, 1068, 1069 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 368/37429 na pozemku parc. č. st. 1346, 1347, 1348, zast. pl. o výměře
228 m2, 228 m2, 422 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za původní cenu
ve výši 38.356,- Kč a trvat na usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, tj. kupní cena celkem
44.717,- Kč, z toho za jednotku 43.161,- Kč, za pozemek 1.191,- Kč a náklady 365,- Kč, plus
navýšení kupní ceny o aktualizované nově vynaložené náklady SmOl za předmětnou
jednotku k datu konání ZMO 19. 5. 2006 dle důvodové zprávy bod III/3 str. 14, 15
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - B) dle důvodové zprávy bod IV/1
str. 15, 16
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21. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 16
22. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 16 v domě Nedvědova 7, Olomouc, dle
důvodové zprávy bod IV/3 str. 16
23. schvaluje
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech,
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod IV/4 str. 17
24. schvaluje
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části kupní ceny dle
důvodové zprávy bod IV/5 str. 17
25. schvaluje
doplacení záloh do fondu oprav SVJ za byty, které jsou nebo byly v majetku SmOl dle
důvodové zprávy bod IV/6 str. 18
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5

15

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

16

Rozpočtové změny roku 2006 - soupis nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
žádost ekonomického odboru

9

2. schvaluje
zařazení částky 248.893,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí částky 248.893,-- Kč z REZERVY k dispozici
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Užití části výtěžku z provozu loterií

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
užití příspěvku dle důvodové zprávy
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o odvodu části výtěžku dle přílohy důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtové změny dle důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
užití příspěvků dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 6.2
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Fond soudržnosti I.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
stavebnímu úřadu vydat příslušné rozhodnutí ve věci napojení subjektů na nově
vybudovanou kanalizační síť v rámci projektu Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě I.
3. ukládá
zajistit odborem investic, ekonomickým odborem, majetkoprávním odborem, odborem
koncepce a rozvoje a odborem životního prostředí ve spolupráci s VHS,a. s. naplnění
podmínek dle příloh důvodové zprávy
T: 9.5.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru investic
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru životního prostředí

10

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 7
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Fond soudržnosti II.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržený projektový tým pro akci „Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě II. část“ dle bodu D) důvodové zprávy
3. ukládá
zahájit činnost projektového týmu pro akci „Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové
sítě - II.část“ od dubna 2006 a ukládá Ing. Dedkovi - vedoucímu projektového týmu
zabezpečit průběžné naplňování podmínek z Rozhodnutí komise Evropského společenství
/CCI 2004/CZ/16/C/PE/017/ z 3.5.2005 a naplňování podmínek z Rozhodnutí č. 70120413SFŽP ze dne 4.11.2005
T: duben 2006
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
vedoucímu odboru majetkoprávního řešit splnění zvláštní podmínky přílohy 1 Rozhodnutí
komise Evropského společenství /CCI 2004/CZ/16/C/PE/017/ z 3.5.2005, která stanoví
vybrat provozovatele rekonstruované a dobudované stokové sítě na základě veřejného
výběrového řízení anebo zajistit modifikaci stávající smlouvy se současným provozovatelem
dle požadavků Evropské Komise.
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
vedoucímu projektového týmu Ing. Dedkovi dodat dle Rozhodnutí č. 70120413-SFŽP ze dne
4.11.2005 veškeré doklady ve smyslu směrnice MŽP do 12 měsíců od data vydání tohoto
Rozhodnutí
T: říjen 2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., 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

11

2. schvaluje
poskytnutí příspěvků v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle upravené důvodové
zprávy
3. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Příspěvky - nespecifikované akce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků v oblasti nespecifikované akce dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Komunitní plánování - proces konzultací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržená pravidla pro sběr připomínek podle bodu 3 důvodové zprávy
3. schvaluje
navrženou kategorizaci připomínek, rozhodovací kompetence
o připomínkách podle bodu 4 důvodové zprávy

a procesy rozhodování

4. schvaluje
upravený časový plán komunitního plánování v rozsahu dle upravené přílohy 2 důvodové
zprávy

12

Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11

23

Kultura - příspěvky - rezerva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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SROP - smlouvy s krajem

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na akci
„Elektronizace služeb IC Olomouc“ v rámci grantového schématu Olomouckého kraje
realizovaného při Společném regionálním operačním programu a následným podpisem
smlouvy
3. souhlasí
se zněním předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na akci „Webové
stránky B2B“ v rámci grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného při Společném
regionálním operačním programu a následným podpisem smlouvy
4. schvaluje
vytvoření 1 funkčního místa na odboru vnějších vztahů a informací, oddělení Informační
centrum Olomouc, v rámci realizace projektu „Elektronizace služeb IC Olomouc“ s účinností
od 1.4.2006
5. schvaluje
navržené složení realizačních týmů dle bodu 5.1 a 5.2 důvodové zprávy
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6. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na akci „Elektronizace služeb IC Olomouc“
v rámci grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného při Společném regionálním
operačním programu
T: 25.4.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na akci „Webové stránky B2B“ v rámci
grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného při Společném regionálním
operačním programu
T: 25.4.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13
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Most u Kojeneckého ústavu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy udržovat komunikaci U Rybářských stavů v přiměřeném technickém stavu
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru dopravy
3. ukládá
odboru investic ihned zahájit práce spojené s aktualizací projektové dokumentace a zahájit
přípravu zadávacího řízení na rekonstrukci mostu dle upravené důvodové zprávy
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
Ihned zabezpečit realizaci opatření k zajištění správy objektu dle bodu E přílohy
č. 1 důvodové zprávy
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14
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Umístění předzahrádek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na Dolním
náměstí 14, Olomouc, v rozsahu 293,76 m2 dle upraveného bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace
Mc DONALD´S na Horním náměstí 2, Olomouc, v rozsahu 38 m2 dle bodu 3 důvodové
zprávy
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA
v ulici Zeyerova 14, Olomouc, v rozsahu 17,70 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna - bar GARRIGUE
v ulici Masarykova 11, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy
7. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN
v ulici Mlýnská 2, Olomouc v rozsahu 68,3 m2 dle bodu 6 důvodové zrpávy
8. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
RASPUTIN v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 76 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy
9. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici Švédská
3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 dle bodu 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ
RESTAURACE na Dolním náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 23,9 m2 dle upraveného bodu 9
důvodové zprávy
11. souhlasí
s provozní dobou předzahrádek předložených v bodech 2 až 10: NE-ČT do 22:00 hod. a
PÁ-SO do 24:00 hod. U předzahrádky předložené v bodu 1 dle upravené důvodové zprávy:
NE - ÚT do 22:00 hod., ST - ČT do 23:00 hod., PÁ - SO do 24:00 hod.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15

15
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 služební vozidlo Okresního soudu v souladu
s důvodovou zprávou ad A)
3. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 2M5 9819 v ul. Družební v souladu
s důvodovou zprávou ad B)
4. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 1M7 9762 v ul. Jánského v souladu
s důvodovou zprávou ad C)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Doplnění kamerového systému podzemního parkoviště
v přednádraží

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy zajistit realizaci doplnění kamerového systému u podzemního parkoviště
v přednádraží v rozsahu dle důvodové zprávy
T: 27.6.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17
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Stav požární ochrany za rok 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2005
2. ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro RMO u organizací města
za rok 2006
T: prosinec 2006
O: vedoucí odboru ochrany
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3. ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro RMO o stavu požární ochrany u organizací
města za rok 2006
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 18
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Bezúplatný převod majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 061804068
3. pověřuje
primátora k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 061804068 včetně
doložky
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 19
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Studie lokality Slavonín - sever

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje na základě předložené studie ihned vyvolat jednání
s MŽP s cílem dosažení dohody
T: 11.4.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22
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Nové Sady - okolí kapličky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
zajistit pořízení studie v rozsahu dle důvodové zprávy
T: 12.9.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23
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Dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším postupem dle varianty č. 1 a 3 důvodové zprávy
3. ukládá
ihned naplnit kroky dle závěru důvodové zprávy
T: 11.4.2006
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Novotný Martin, náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24
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Výsledky hospodaření za SmOl za rok 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. doporučuje zastupitelstvu města
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005,
b) v souladu s § 17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Olomouce v roce 2005,
a to „bez výhrad“
3. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce finanční vypořádání
se státním rozpočtem a výsledky hospodaření SmOl za rok 2005
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 27

18

35

Organizační záležitosti - dodatek č. 1 „Podpisového řádu
statutárního města Olomouce“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 1 „Podpisového řádu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 4. 2006
3. ukládá
zajistit praktické seznámení pracovníků MmOl s Podpisovým řádem statutárního města
Olomouce dle diskuse v RMO
T: 11.4.2006
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.1
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Kampaň „Na kole jen s přilbou“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit realizaci kampaně „Na kole jen s přilbou“ v rozsahu dle důvodové zprávy
T: říjen 2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
3. ukládá
podílet se na realizaci kampaně „Na kole jen s přilbou“ v rozsahu dle důvodové zprávy
T: říjen 2006
O: ředitel Městské policie Olomouc
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Bod programu: 31
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy
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3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 32
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Odvod výtěžku VHP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh na poskytnutí finančních příspěvků na konkrétní veřejně prospěšný účel dle důvodové
zprávy
3. ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva města Olomouce návrh na poskytnutí finančních
příspěvků na konkrétní veřejně prospěšný účel dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 33
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Povolení vjezdu do pěší zóny, bezplatná parkovací karta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny
3. schvaluje
vydání bezplatných parkovacích karet dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 34
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Petice „Klid pro sídliště“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
poskytnout všechny nezbytné podklady pro vyřízení petice
T: 11.4.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru investic
Večeř Jan, Bc., tajemník
3. ukládá
zpracovat podkladový materiál pro RMO
T: 11.4.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 35

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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