USNESENÍ
z 95. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25.4.2006
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25. 4. 2006 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4. revokuje
bod 6, část 3 usnesení RMO ze dne 13.1.2004, týkající se přípravy aquaparku
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 208 m2 v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Vladimíru Hlavičkovi bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1).
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc. č. 351 o výměře 214 m2 a parc. č.
352 o výměře 210 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určenému
zájemci panu Martinu Doležalovi za podmínek:
- nad kanalizací a v jejím ochranném pásmu nebudou vysazovány stromy, umísťovány
stavby a oplocení bez možnosti demontáže
- ke kanalizaci bude zajištěn přístup pro zajišťování její údržby dle důvodové zprávy bod I. 2).
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 48 ost. pl. o výměře 55 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Dušanu a Aleně
Lengyelovým dle důvodové zprávy bod I. 3).

4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 385
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti AHOLD Czech
Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 4).
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře
385 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci podniku Česká pošta,
s. p. dle důvodové zprávy bod I. 4).
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1416/6 ostatní plocha o výměře 324 m2,
části parc. č. 1841/26 trvalý travní porost o výměře 158 m2, parc. č. 1024/12 orná půda o
výměře 986 m2 a parc. č. 1024/13 orná půda o výměře 782 m2 vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc předem určenému zájemci společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o. dle
důvodové zprávy bod I. 5).
7. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 223 m2 v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc předem určenému zájemci Ing. Miroslavu Hansmanovi dle důvodové
zprávy bod I. 6).
8. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1202/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Denise Jančové dle důvodové zprávy
bod I.7).
9. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 1208/13 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Aleně Husarčíkové dle důvodové
zprávy bod I. 7).
10. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 475/6 o výměře 310 m2 a části pozemku
parc. č. 158/3 o výměře 13 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
předem určenému zájemci společnosti Dřevo Trust - prodej, a. s. dle důvodové zprávy bod I.
9).
11. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 149,02 m2 v 1. NP
(střední část) v objektu MŠ Jílová 41, Olomouc předem určenému zájemci Sportovnímu
klubu SHINBUKAN Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 10).
12. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 308,07 m2 v 2. NP v
objektu MŠ Jílová 41, Olomouc předem určenému zájemci sdružení Klub maminek a dětí na
sídlišti na dobu určitou 10 let, t j. od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2016 za podmínky realizace projektu
dle důvodové zprávy bod I. 11).
13. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 1064 sportoviště a rekreační plocha o výměře
1233 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení Klub maminek a dětí na
sídlišti dle důvodové zprávy bod I. 11).
14. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. st. 180/35 zast. pl. o výměře 883 m2, parc. č. st.
180/36 zast. pl. o výměře 929 m2, parc. č. 841/38 ost. pl. o výměře 1 162 m2, parc. č.
841/135 ost. pl. o výměře 442 m2 a parc. č. 1086/15 ost. pl. o výměře 1 141 m2, vše v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti MORELLO s. r. o. dle
důvodové zprávy bod I. 12).
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Milanu Bětíkovi a paní Danuši Bětíkové dle
důvodové zprávy bod II. A) 1).
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16. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování VTL
plynovodu na pozemku parc. č. 930/8 orná půda o výměře 774 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 2).
17. přidělení místa pro stánkový prodej paní Evě Studené - lokalita č. 8 - ul. Kmochova prodej zeleniny. Dle důvodové zprávy bod II. A) 3).
18. přidělení místa pro stánkový prodej panu Tomáši Zberovskému - lokalita č. 1 - ul. 28.
října - prodej šperků dle důvodové zprávy bod II. A) 4).
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/15 o výměře 104 m2, kultury zahrada, v k. ú.
Lazce Františku a Gabriele Kneipovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5).
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů NN na
pozemcích parc. č. 2134 o výměře 347 m2, parc. č. 875/1 o výměře 20 160 m2, parc. č.
875/10 o výměře 5 250 m2, parc. č. 449/41 o výměře 1 212 m2, parc. č. 449/8 o výměře 1
333 m2 a parc. č. 2135 o výměře 1 343 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti BILLA, spol. s r. o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 6).
21. úplatný pronájem 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 Střední škole Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 4 dle
důvodové zprávy bod II. B) 3).
22. úplatný pronájem NP - Balbínova č. 7,9 - garážové stání č. 11- 26,90 m2 panu Jaromírovi
Weiserovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4).
23. úplatný pronájem NP Jilemnického č.o. 29, parc.č. 80, k.ú. Nedvězí - barové občerstvení
o výměře 43,30 m2 panu Petru Podhornému se slevou na nájmu 20% do doby zajištění
vyhovující pitné vody dle důvodové zprávy bod II. B) 5).
24. úplatný pronájem objektu č.p. 145 na pozemku parc. č. st. 233 zast. pl. a nádvoří výměře
913 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti GROZA s. r. o. dle důvodové
zprávy bod II. B) 6).
25. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu
přístupu a užívání budovy č. p. 294 na pozemku parc. č. st. 362 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp.
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných 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 budovy za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie ve smyslu z. č. 458/2000 Sb. pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s.,
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 8).
26. bezúplatné zřízení věcného břemene vedení a uložení inženýrských sítí a bezúplatné
zřízení věcného břemene práva příchodu a příjezdu k rychlozboží přes pozemek parc. č.
804/31 ost. pl. o výměře 1799 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch Českých
drah, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 3).
27. bezúplatný převod osvětlených reklamních vitrín umístěných na části pozemku parc. č.
95/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 a na části pozemku parc. č. 116/46 ostatní plocha o
výměře 1 m2 vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc do vlastnictví Moravského divadla
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 6).
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28. uzavření dodatku č. 40 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 8).
29. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Novostavba čtyř
RD“ - prodloužení kanalizačního řadu, mezi statutárním městem Olomouc a Petrem Šilerem
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 9).
30. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu „Terasový obytný dům
Fischerova „ - chodníky, plochy pro kontejnery a parkovací stání, mezi statutárním městem
Olomouc a společností EUROGASPER a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 11).
2. souhlasí
1. s uzavřením budoucí nájemní smlouvy s občanským sdružením Klub maminek a dětí na
sídlišti na úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 308,07 m2 v 2. NP v objektu MŠ
Jílová 41, Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 11).
2. s vybudováním demontovatelného oplocení včetně vjezdové brány nákladem nájemce na
části pozemku parc. č. 46 o výměře 280 m2, kultury zahrada, v k. ú. Lazce dle důvodové
zprávy bod II. A) 8).
3. s umístěním objektové předávací stanice v budově Karafiátova 6, č. p. 294 na pozemku
parc. č. st. 362 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 8).
4. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu
Karafiátova 6, č. p. 294 na pozemku parc. č. st. 362 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II. B) 8).
5. s provedením stavebních úprav spočívajících v instalaci elektrických topných kabelů do
okapů a svodů na průčelí a provedení opravy obou říms budovy Moravského divadla
Olomouc č. p. 432 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v celkové výši 45.360,-Kč dle
důvodové zprávy bod II. B) 10).
6. s provedením stavebních úprav budovy dílny Moravského divadla Olomouc č. p. 619
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívajících ve vybourání železných vrat,
zazdění otvorů, umístění 2 ks oken o rozměru 1200/2400 mm, osazení 1 ks vrat v celkové
výši 180.880,-Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 11).
7. s prodloužením termínu předložení pravomocného územního rozhodnutí do 1. 6. 2007 a
termínu k podání žádosti o stavební povolení do 1. 6. 2008 při úplatném pronájmu části
pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o výměře 84 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti TOI TOI, sanitární systémy s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 2).
8. s určením odboru majetkoprávního MmOl jako zástupce vlastníka pítka v areálu „Parku
Malého prince“ dle důvodové zprávy bod IV. 10).
9. s provozováním pítka v areálu „Parku Malého prince“ společností Technické služby města
Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 10).
10. se zařazením částky ve výši 15.000,00 Kč do seznamu nekrytých požadavků na rozpočet
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 10).
11. s vykrytím částky ve výši 15.000,00 Kč z rezervy rozpočtu roku 2006, dle důvodové
zprávy bod IV. 10).
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3. nesouhlasí
1. se změnami podmínek v nájemní smlouvě u úplatného pronájmu části pozemku parc. č.
401/9 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Milanu
Běťíkovi a paní Danuši Bětíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1).
2. se změnami podmínek v nájemních smlouvách u úplatných pronájmů části pozemku parc.
č. 401/9 zahrada o výměře 126 m2 panu Břetislavu Talpovi, části pozemku parc. č. 401/9
zahrada o výměře 343 m2 a pozemku parc. č. st. 603/1 zast. pl. o výměře 11 m2 panu
Oldřichu Tichému, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 355 m2 a pozemku parc.
č. 604 zast. pl. o výměře 14 m2 paní Ing. Zdence Grohmannové, části pozemku parc. č.
401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. č. st. 605 zast. pl. o výměře 14 m2 panu
Miloslavu Grohmannovi, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 396 m2 a pozemku
parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 13 m2 manželům Miroslavu a Ludmile Janošíkovým, části
pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 338 m2 a pozemku parc. č. st. 607 zast. pl. o
výměře 12 m2 manželům Karlu a Vlastě Ťulpovým, části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o
výměře 359 m2, pozemku parc. č. 401/7 ost. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. 608
zast. pl. o výměře 13 m2 manželům Milanu a Boženě Hrabalovým, vše v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 1).
4. nevyhovuje žádosti
1. sdružení MONAR o. s. o o úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 149,02 m2
v 1. NP (střední část) v objektu MŠ Jílová 41, Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 10).
2. společnosti Vratislav Lakomý-LAV o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1026/1
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1).
3. manželů Davida a Radky Macháčkových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 186/3 orná
půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod III. 2).
4. paní Jany Divokové a společnosti KRR Architektura s. r. o. o úplatný pronájem pozemku
parc. č. 779/3 orná půda o výměře 6 328 m2, případně části pozemku v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4).
5. ukládá
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podepsat dodatek č. 40 ke Smlouvě o nájmu,
správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV.
8).
T: 9.5.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu uzavřít dodatek ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných
služeb ve městě Olomouci s Technickými službami města Olomouce, a. s. dle důvodové
zprávy bod IV. 10).
T: 9.5.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru

5

7. bere na vědomí
doplnění části usnesení u úplatného pronájmu 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 vše v k. ú. Olomouc-město, části pozemku parc. č. 350/22 ostatní plocha
o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, částí pozemků parc. č. 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 IV. 7).
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemku parc. č. st. 776/39 zast. pl. o výměře 502 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. za kupní cenu ve výši 1 080,- Kč/m2,
tj. 542 160,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 7).
2. zřízení zástavního práva na budovu č. p. 484 s pozemky parc. č. st. 861 a parc. č. st. 863,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch Státního fondu životního prostředí České
republiky dle důvodové zprávy bod II. B) 7).
3. odprodej části pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 221 m2 a části parc. č. 835/1 ost.
pl. o výměře 29 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Tourist centrum s. r. o.
za kupní cenu ve výši 317 606,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6).
4. zřízení zástavního práva na budovu č. p. 264 na pozemku par. č. st. 396/1 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj dle
důvodové zprávy bod IV. 4).
5. uzavření dohody o narovnání mezi společností J+F TRADING a. s. a statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 5).
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti KRR Architektura s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 439 ost. pl. o
výměře 223 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 6).
2. žádosti manželů Davida a Radky Macháčkových o odprodej pozemku parc. č. 186/3 orná
půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod III. 2).
3. žádosti společnosti Reala consulting s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 513 ost. pl.
o výměře 67 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3).
4. žádosti paní Jany Divokové a společnosti KRR Architektura s. r. o. o odprodej pozemku
parc. č. 779/3 orná půda o výměře 6 328 m2, případně části pozemku v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4).
5. žádosti paní Jindry Častkové o odprodej části pozemku parc. č. 295/4 zahrada o výměře
2 m2 a části pozemku parc. č. 295/6 zahrada o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5).
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10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6, bod 60 ve věci výše kupní ceny
za výkup pozemku parc. č. 804/31 ost. pl. o výměře 1799 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, z vlastnictví společnosti Českých drah, a. s. do vlastnictví statutárního města
Olomouce („plocha A“ - přednádraží) a schválit kupní cenu ve výši 908 887,- Kč dle
důvodové zprávy bod IV.3).
2. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002, bod programu 4.1, bod 83 ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene vedení a uložení inženýrských sítí a bezúplatného
zřízení věcného břemene práva příchodu a příjezdu k rychlozboží přes pozemek parc. č.
804/31 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch Českých
drah, s. p. dle důvodové zprávy bod IV.3).
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. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Neředín ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle bodu 1 důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 575/8 v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví
ČR, s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle bodu
2 důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a vedení podzemního kanalizačního
potrubí a vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou,
změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 430/1 v k.ú. Slavonín ve společném jmění
manželů Iva a Evy Veverkových dle bodu 3 důvodové zprávy
5. ukládá
zabezpečit systém evidence pozemků, které byly převedeny z majetku státu na město a
které nesmějí být 10 let převedeny na cizí subjekty
T: 9.5.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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4

Veřejná zakázka 620, zahájení

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 „Zimní stadion - rekonstrukce plochy - dodatečné stavební
práce I.“ archivní číslo 620
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

5

Veřejná zakázka 614, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb veřejnou zakázku s názvem „MDO část D
- dodatečné stavebné práce I.“ archivní číslo 614 zájemci dle DZ v souladu s doporučením
komise
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.1

6

Veřejná zakázka č. VZ 01/2006 SNO - zateplení vnějšího pláště
budovy v Olomouci ul. Přichystalova 66, 68

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. přiděluje
v souladu s paragrafem 65 odst. 1 zákona 40/2004 Sb. zakázku „Zateplení vnějšího pláště
budovy v Olomouci ul. Přichystalova 66,68“ podle návrhu hodnotící komise uchazeči, který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dle závěrů důvodové zprávy
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.2
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7

Veřejná zakázka č. VZ 02/2006 SNO - Rekonstrukce byt. jader
vč. zdravotně technické instalace v Olomouci ul. Kosmonautů
12, 14, 16, 18, 20

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vylučuje
v souladu s paragrafem 61 odst. 5 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, který nesplnil zadávací
podmínky pro zakázku „Rekonstrukce byt. jader vč. zdravotně technické instalace
v Olomouci ul. Kosmonautů 12,14,16,18,20“ z další účasti v otevřeném řízení dle závěrů
důvodové zprávy
3. přiděluje
v souladu s paragrafem 65 odst. 1 zákona 40/2004 Sb. zakázku „Rekonstrukce byt. jader vč.
zdravotně technické instalace v Olomouci ul. Kosmonautů 12,14,16,18,20“ podle návrhu
hodnotící komise uchazeči, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dle závěrů
důvodové zprávy
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.3
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt v prodaném domě:
Karafiátova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 16, s Martínkovou Marií dle důvodové zprávy bod
1)
2. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě:
Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 22 se Sorbiovou Evou dle důvodové zprávy bod 2)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Lačný Petr, U Letiště 2, Olomouc
Kellerová Ivana, U Letiště 2, Olomouc
Víchová Monika, Palackého 8, Olomouc
Gajdušková Irena, P. Přichystala 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a)
b) 1 rok s nájemci:
Matluchová Marie, Luboš, Holická 51, Olomouc
Večeř Jakub, Balbínova 7, Olomouc
Pacáková Dana, Tolstov Ilja, U Letiště 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 b)
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2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Maholiaková Marie, Černá cesta 13, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
3. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytů:
Zdenka Hynštová, Polit.vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu:
Zdeněk Matuška a Anna, Černá cesta 7, Olomouc
Zdenka Vymazalová, Řezáčova 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a,b)
5. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně:
Ing. Romana Bárová, Trnkova 29, Olomouc
Jaroslava Miklíková, U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)
6. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu:
Štefan Gábor, Přichystalova 70, Olomouc
Petr Gajdaczek a Věra, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9 a, b)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4

9

Bytová záležitost pana Vladimíra Kubelky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se způsobem řešení bytové situace pana Vladimíra Kubelky dle upravené důvodové zprávy,
varianta B
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4.1
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Františkou a Josefem Dražnými dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.2
10
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu v Olomouci, Kmochova 32
za kupní cenu ve výši 31.264,- Kč dle důvodové zpráva bod I/1 str. 1, 2
3. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1123/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
15 m2, a parc. č. 1125/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2, včetně staveb na
nich umístěných, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/2 str. 2
4. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, část 40, ve věci prodeje pozemku parc. č.
265/28, orná půda, o výměře 91 m2, a pozemku parc. č. 249/23, trvalý travní porost, o
výměře 1666 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Aleši Malénkovi
za kupní cenu ve výši 333.508,- Kč, a schválit prodej pozemků parc. č. 265/29, orná půda, o
výměře 91 m2, parc. č. 249/24, trvalý travní porost, o výměře 1650 m2 a parc. č. 249/26,
trvalý travní porost, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
panu Aleši Malénkovi za kupní cenu ve výši 333.508,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3 str. 3
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Karla Prstka ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 523/1 v domě
č. p. 523 (8. Května 3) dle důvodové zprávy bod II/1 str. 4, 5
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 523/1 v domě č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 3055/7338 na společných částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 3055/7338 na pozemku parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu Karlu Prstkovi za kupní cenu ve výši 2 540 891,Kč, z toho nebytová jednotka 1 613 900,- Kč, pozemek 908 620,- Kč, náklady 18 371,- Kč
dle důvodové zprávy bod II/1 str. 4, 5
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 523/6 v domě č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1574/7338 na společných částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1574/7338 na pozemku parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům Radce a Janovi Dostálovi, za kupní cenu ve
výši 506 620,-Kč, z toho nebytová jednotka 333 548,- Kč, pozemek 163 212,- Kč, náklady
9 860,- Kč dle důvodové zprávy bod II/2 str. 5, 6
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 672/19 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27359 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl., o
výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 365 880,-Kč, z toho
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nebytová jednotka 352 366,- Kč, pozemek 3 314,- Kč, náklady 10 200,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/3 str. 6
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 672/20 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2990/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2990/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl.,
o výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc formou veřejné dražby po vyklizení NP, vyvolávací cena
3 860 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/4 str. 6, 7
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 673/19 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl., o
výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, paní Marii Španerové, za kupní cenu ve výši 357 734,-Kč, z toho
nebytová jednotka 344 572,-Kč, pozemek 3 128,-Kč, náklady 10 034,-Kč dle důvodové
zprávy bod II/5 str. 7, 8
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 673/20 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2560/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2560/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl.,
o výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc panu Miroslavu Lantovi za kupní cenu ve výši 2 681 104,- Kč, z
toho nebytová jednotka 2 642 528,-Kč, pozemek 23 552,-Kč, náklady 15 024,-Kč dle
důvodové zprávy bod II/6 str. 8
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 273/9 v domě č. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1936/7425 na společných částech domu č. p. 273 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1936/7425 na pozemku parc. č. st. 255, zast. pl., o výměře 319 m2, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc fy: Fokus v.o.s. Praha 8 za kupní cenu ve výši
1 149 083,-Kč, z toho nebytová jednotka 873 980,-Kč, pozemek 253 980,- Kč, náklady
21 123,-Kč dle důvodové zprávy bod II/7 str. 9
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 599/7 v domě č. p. 599 (Wellnerova 6) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 153/5753 na společných částech domu č. p. 599 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 153/5753 na pozemku parc. č. st. 685, zast. pl. o výměře 366 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci paní Janě Nemravové, za kupní cenu ve výši
100 000,-Kč, kupní cena je splatná celá do 90 dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové
zprávy bod II/8 str. 9, 10, 11
14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006 č. 6, část 17, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 573/24
v domě č. p. 573 (Stiborova 8) a schválit prodej nebytové jednotky č. 573/24 v domě č. p.
573 (Stiborova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na společných částech
domu č. p. 573 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na pozemku parc. č. st.
1016, zast, pl., o výměře 255 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci panu Josefu
Seiberovi, za kupní cenu ve výši 45.256,- Kč, z toho za jednotku 40.196,- Kč, za pozemek
1.060,- Kč a náklady 4.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 9 str. 11, 12
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15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, č. 6, část 7, ve věci prodeje bytových jednotek č. 116/13,
116/16, 116/19 v domě č. p. 119 (Černá cesta 41) a č. 119/15 v domě č. p. 119 (Černá cesta
45 a 47) a schválit nové kupní ceny u bytových jednotek č. 116/13, 116/16, 116/19 v domě č.
p. 119 (Černá cesta 41) a č. 119/15 v domě č. p. 119 (Černá cesta 45 a 47), vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle tabulky v důvodové zprávě, Olomouckému kraji dle
důvodové zprávy bod II/16 str. 18, 19
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 865/9 v domě č. p. 865 (Komenského 4) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 801/6884 na společných částech domu č. p. 865 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 801/6884 na pozemku parc. č. st. 729/1, zast. pl., o výměře 291 m2, vše
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, panu MUDr. PhDr. Miroslavu Orlovi, za kupní cenu
ve výši 54.055,- Kč, z toho za jednotku 44.955,- Kč, za pozemek 5.747,- Kč, náklady 3.353,Kč dle důvodové zprávy bod III/1 str. 19, 20
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 866/4 v domě č. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 6764/173156 na společných částech domu č. p. 866 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 6764/173156 na pozemku parc. č. st. 729/2, zast. pl.,
o výměře 497 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Martině Londinové, za
kupní cenu 37.527,- Kč, z toho za jednotku 32.980,- Kč, za pozemek 3.273,- Kč, náklady
1.274,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2 str. 20, 21
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 608/10 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 456/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 456/14644 na pozemku parc. č. st. 983, zast. pl., o výměře 252 m2, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní Růženě Žádníkové, za kupní cenu celkem 80.575,- Kč, z
toho za jednotku 78.934,- Kč, za pozemek 753,- Kč, náklady 888,- Kč dle důvodové zprávy
bod III/3 str. 21, 22
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 719/4 v domě č. p. 719 (Šantova 2) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 454/4187 na společných částech domu č. p. 719 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 454/4187 na pozemku parc. č. st. 999, zast. pl., o výměře 436 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, paní Alici Uhlířové, za kupní cenu celkem 225.996,- Kč, z
toho za jednotku 217.098,- Kč, za pozemek 6.240,- Kč a náklady 2.658,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/4 str. 22, 23
20. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005 č. 7, část 45, ve věci prodeje bytové jednotky č. 874/10 v
domě č. p. 874 (Masarykova 27) a schválit prodej bytové jednotky č. 874/10 v domě č. p. 874
(Masarykova 27) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4180/74342 na společných částech
domu a pozemku parc. č. st. 872, zast. plocha a nádvoří, o výměře 318 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 315.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5 str. 23, 24
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - B) dle důvodové zprávy bod IV/1
str. 24, 25
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22. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 25
23. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 6 v domě Polská 56 v Olomouci ve výši
28.000,- Kč na účet domu dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 25
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5

12

Rozpočtové změny - soupis nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
vykrytí požadavků z rezervy k dispozici dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6

13

Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle upravené důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2006 - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 - část
B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle upravené důvodové zprávy - část B
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Návrh rozpočtových opatření - povodně

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se plnění a čerpání rozpočtu za období 1 - 3/2006
2. ukládá
předložit návrh případných úspor v rámci plánu investic na rok 2006
T: 27.6.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 7

15

Povodně 2006 - uplatnění dotačních titulů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
ve spolupráci s a.s. FIXUM prověřit možnost a předpokládanou výšku pokrytí škod a nákladů
k pojištění majetku města dle důvodové zprávy
T: 9.5.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru školství
vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru dopravy
ředitel Hřbitovů města Olomouce
ředitel Správy lesů města Olomouce
Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
3. ukládá
předložit RMO závazné stanovisko k možnosti čerpání státních dotací na škody a náklady
dle důvodové zprávy
T: 9.5.2006
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru školství
vedoucí odboru životního prostředí
ředitel Hřbitovů města Olomouce
ředitel Správy lesů města Olomouce
vedoucí odboru ochrany
Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
4. ukládá
svolat jednání k naplnění úkolu dle bodu 2 a 3 usnesení za účasti náměstka primátora
Novotného a tajemníka MmOl Večeře
T: 9.5.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru

15

5. souhlasí
s návrhem Pravidel pro poskytování příspěvků z povodňového fondu města dle přílohy
důvodové zprávy
6. ukládá
předložit návrh na zřízení povodňového fondu a Pravidel pro poskytování příspěvku z tohoto
fondu na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
7. doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřízení Povodňového fondu a Pravidla pro poskytování příspěvku z tohoto fondu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 8

16

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu v Olomouci ( čtvrtý
ročník )

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
soutěžní podmínky a složení hodnotící komise
3. ukládá
zveřejnit vyhlášení soutěže a informovat KMČ
T: 9.5.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 9

17

Sloučení příspěvkových organizací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zrušením příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 k
30.6.2006 dle důvodové zprávy
3. souhlasí
se sloučením Mateřské školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 s příspěvkovou
organizací Základní škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 k 1.7.2006 s tím, že práva,
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povinnosti a závazky zrušené příspěvkové organizace přecházejí na příspěvkovou
organizaci Základní škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 k uvedenému datu
4. souhlasí
s návrhem dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Olomouc Holice, Náves Svobody 41 dle přílohy důvodové zprávy
5. ukládá
předložit návrh na zrušení a následné sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola
Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 s příspěvkovou organizací Základní škola Olomouc Holice, Náves Svobody 41 včetně návrhu dodatku zřizovací listiny
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Sazba za dovoz stravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
ponechání sazby za dovoz stravy příspěvkovým organizacím - školám, jejichž zřizovatelem
je statutární město Olomouc, ve stávající výši dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zvýšení sazby ostatním odběratelům na 19,-Kč/km od 1.6.2006 dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení odběratele stravy
T: ihned
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
podepsat Dodatky smluv na dovoz stravy s odběrateli
T: 9.5.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11
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19

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SmOl v
roce 2005 na restaurování Andělských schodů u Vojenské
nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, Olomouc 771 11.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
přijmout opatření k zamezení používání starých formulářů pro uzavírání smluv či dohod o
poskytování veřejné finanční podpory a striktní dodržování schválených Pravidel pro
poskytování veřejné finanční podpory v platném znění.
T: 9.5.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
3. ukládá
vedoucímu odboru vnitřního auditu a kontroly provést namátkovou kontrolu smluv o
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl r. 2006 u všech odborů, které tuto
podporu poskytují
T: 6.6.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 12
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Využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SmOl v
roce 2005 na celoroční činnost u Sportovního klubu Univerzity
Palackého v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit dodržování zásad stanovených Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z
rozpočtu SmOl platných od 9.3.2005 při poskytování veřejných finančních podpor
T: průběžně
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 13
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Návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2. ukládá
předložit návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc dle důvodové zprávy na nejbližším
zasedání ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14
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Návrh Zadání souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
předložit návrh Zadání souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc upravený dle přílohy
důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravený návrh Zadání souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy
důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15
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Pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc (východní tangenta)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na jednání ZMO dne 19.5.2006 pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na nejbližší zasedání ZMO návrh na pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v k.ú.
Slavonín dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v k.ú. Slavonín v rozsahu dle důvodové zprávy

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17
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Most u Kojeneckého ústavu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zadáním projektové dokumentace na realizaci nového mostu dle varianty B) předložené
důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit zpracování projektové dokumentace dle varianty B) předložené důvodové zprávy
T: 23.5.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 18

26

Fond soudržnosti I.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
popsat systém řídící kontroly projektu Fondu soudržnosti I. na jednotlivých odborech ve
spolupráci s firmou Raven Consulting, a. s.
T: 9.5.2006
O: vedoucí odboru investic
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Večeř Jan, Bc., tajemník
3. ukládá
zpracovat popisy výkonných a schvalovacích kompetencí a pořídit aktuální a úplný seznam
podpisových vzorů všech pracovníků zúčastněných na administraci projektu Fondu
soudržnosti I. ve spolupráci s firmou Raven Consulting, a. s.
T: 9.5.2006
O: vedoucí odboru investic
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Večeř Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
zpracovat metodiku kontrolních postupů pro zabezpečení jednotného a konzistentního
systému kontrol projektů financovaných EU, ve spolupráci s firmou Raven Consulting, a. s.
T: 27.6.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
5. ukládá
novelizovat účetní směrnice - dle stávajících zákonů ve spolupráci s firmou Raven
Consulting, a. s.
T: 9.5.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
zpracovat obecnou metodiku - analýzy rizik na všechny projekty financované z prostředků
EU, které budou dokončeny po III. čvrtletí 2006 v termínu do 06/2006 - projektů, ve
spolupráci s firmou Raven Consulting, a. s.
T: 27.6.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
7. ukládá
zadat zpracování vzorového - metodického operačního manuálu projektů EU, který bude
sloužit jako návod na zpracování operačních manuálů konkrétních projektů, ve spolupráci s
firmou Raven Consulting, a. s.
T: 9.5.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 19
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Program regenerace MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
pracovní skupinu dle upravené důvodové zprávy
2. souhlasí
s užitím znaku města Olomouce dle bodu 2 důvodové zprávy.
3. ukládá
odboru investic zahájit výběrové řízení a následně uzavřít smlouvu na provedení stavebních
přípravných prací dle bodu 3 důvodové zprávy
T: 27.6.2006
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
odboru investic zabezpečit čerpání státní dotace dle průběhu realizace stavby
T: 12.9.2006
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
odboru investic ve spolupráci s odborem MJPR uzavřít s Římskokatolickou farností sv.
Michala v Olomouci smlouvu o výpůjčce pozemku č. 655/2 a smlouvu o převzetí fontány do
její správy dle bodu 4 důvodové zprávy
T: 23.5.2006
O: vedoucí odboru investic
vedoucí majetkoprávního odboru
6. ukládá
pracovní skupině předložit dopracovaný návrh fontány
T: 9.5.2006
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 20
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Upravený plán akcí 2006 - zastávky MHD, malá parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zastavením projektové přípravy na akce dle předložené důvodové zprávy a s jejich
vyřazeních z plánu investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 21

22
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Denisova, Pekařská - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s předloženou důvodovou zprávou
3. souhlasí
s postupem dle bodu B předložené důvodové zprávy
4. doporučuje
ZMO souhlasit s postupem dle bodu 3 usnesení
5. ukládá
předložit návrh na finanční vypořádání s omezením vlastnického práva dle předložené
důvodové zprávy na nejbližším ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
předložit návrh na realizaci postupu dle B1 důvodové zprávy
T: 9.5.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 23
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Táboritů - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracování projektové dokumentace dle varianty 2
T: 18.7.2006
O: vedoucí odboru investic
3. souhlasí
s navrženou rozpočtovou změnou dle bodu 2
4. ukládá
zajistit provedení rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy bodu 2
T: 9.5.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 24

31

Vyúčtování zimní údržby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky finančního dokrytí zimní údržby dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých
požadavků
3. schvaluje
vykrytí částky za zimní údržbu dle upravené důvodové zprávy
4. ukládá
odboru dopravy uzavřít dodatek ke smlouvě s TSMO,a.s.
T: 23.5.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25
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Dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T: 9.5.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26

33

Umístění předzahrádek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

24

2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar herna PENALTA v
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 27 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HOSPODA U DÁŠENKY
v ulici Masarykova 3, Olomouc, v rozsahu 17 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar LA SCALA v ulici
Masarykova č. 15, Olomouc, v rozsahu 28 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace LEGUÁN v
ulici tř. Svornosti č. 15, Olomouc, v rozsahu 30 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu 57 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy
7. souhlasí
s provozní dobou předložených předzahrádek NE - ČT do 22:00 hod a PÁ - SO do 24:00 hod
8. revokuje
část usnesení RMO č. 15, bod 4 ze dne 11. 4. 2006 dle bodu 6 důvodové zprávy
9. schvaluje
plochu předzahrádky restauračního zařízení Restaurace U RYCHTÁŘE v ulici Polská 59,
Olomouc v rozsahu 49 m2
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27
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Projekt IKT - dodatek SoF a zahájení provozu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP s názvem Rozvoj
informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci ze dne 18. května 2005 s
registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.2.00.1/0183
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu rozpočtu projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě
Olomouci dle dodatku č.1 smlouvy o financování projektu SROP ze dne 18. května 2005 s
registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/2.2.00.1/0183
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4. ukládá
předložit dodatek č.1 ke smlouvě o financování projektu SROP Zastupitelstvu města
Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 28
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Zřizovací listina MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Moravského divadla Olomouc s účinností od 01. 06. 2006
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29
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Organizační změny odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navýšením stavu odboru investic o 1 pracovní místo dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30
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Organizační záležitosti - dodatek č. 2 „Organizačního řádu
statutárního města Olomouce“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 2 „Organizačního řádu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 5. 2006
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.1

38

Organizační záležitosti - volby do zastupitelstva města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
stanovit počet členů ZMO pro příští volební období - dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 45 členů.
3. doporučuje zastupitelstvu města
stanovit počet a vymezení volebních obvodů dle upravené důvodové zprávy
4. ukládá
předložit zprávu na jednání zastupitelstva města
T: 6.6.2006
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.3
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Počet obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším postupem dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 32
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Zahraniční služební cesta Štrasburk

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 34

41

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravné důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 35
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Povolení vjezdu do PZ, bezplatná parkovací karta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upraveného odst. 1) důvodové
zprávy
3. schvaluje
vydání bezplatné parkovací karty dle odst. 2) důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 36

43

Prodloužení nájemních smluv na ZS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení nájemních smluv dle upravené důvodové zprávy, a to do 31.3. 2008
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 38
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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. ukládá
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování příspěvků z
rozpočtu SmOl
T: 23.5.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. bere na vědomí
doporučení komise pro sport a tělovýchovu dle bodu B) důvodové zprávy
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 39
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Návrh programu 22. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 22. zasedání ZMO: na pátek dne 19. 5. 2006 od 9.oo hod.
- místo konání 22. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 22. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 40

46

Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
„České dědictví UNESCO“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3. ukládá
předložit materiál dle bodu č. 2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 41
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Projekt OUN

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 42
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Zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby
města Olomouce, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
splacení úpisu ke zvýšení základního kapitálu Technických služeb města Olomouce, a . s.
nepeněžitým vkladem, a to nemovitosti jiným nebytovým prostorem č. jednotky 77/1 v
budově č. p. 77 na pozemku parc. č. st. 491 s podílem 1046/2503 na společných částech
domu č. p. 77 na pozemku parc. č. st. 491 a podílem 1046/2503 na pozemku parc. č. st.
491, vše kat. úz. Olomouc-město, obec Olomouc, okres Olomouc v hodnotě zaokrouhlené
na celé statisíce stanovené znaleckým posudkem soudního znalce jmenovaného Krajským
soudem v Ostravě
3. ukládá
předložit zprávu dle bodu 2 usnesení na nejbližším zasedání ZMO
T: 23.5.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města
Předložil:

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 43
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Různé - Botanická zahrada

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
předložit záměr Výstaviště Flora Olomouc, a. s. v areálu Botanické zahrady
T: 9.5.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 44

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Martin Novotný
náměstek primátora
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