USNESENÍ
ze 101. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 6. 2006
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27.6.2006 dle upravené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 27, část 3 usnesení RMO ze dne 25.4.2006
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/3 zahrada o výměře 227 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Silvii Mynaříkové bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1).
2. zveřejnění úplatného části pozemku parc. č. 319/1 louka o výměře 400 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Davidu Sitkovi, DiS. bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2).
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře
11 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Evě
a Michalovi Kalábovým dle důvodové zprávy bod I. 3).
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 117/2 ostatní plocha o výměře
1 m2 v k. ú. Lazce a části pozemku parc. č. 1116/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2 v k. ú.
Nová Ulice, vše obec Olomouc předem určenému zájemci panu Mgr. Ing. Petru Konečnému
za podmínky, že bude dodržena velikost informačních směrových tabulí 1,2m x 0,25m dle
důvodové zprávy bod I. 5).

5. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 88/1 ost.
pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům
Alexandru a Haně Funkovým za podmínky zřízení věcného břemene uložení a provozování
kabelů NN a práva průchodu k rozvaděči elektrického vedení na pozemku parc. č. 88/1
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného břemene přístupu
k vodovodní přípojce a kanalizaci na pozemku parc. č. 88/1 ve prospěch SmOl dle důvodové
I. 6).
6. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 88/1 ost.
pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům
Ing. arch. Petru a Zdeňce Leinertovým za podmínky zřízení věcného břemene přístupu
k vodovodní přípojce a kanalizaci na pozemku parc. č. 88/1 ve prospěch SmOl dle důvodové
zprávy bod I. 7).
7. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Jiřímu
Lhotskému - lokalita č. 1 - ul. 28. října - prodej suvenýrů a dárkového zboží dle důvodové
zprávy bod I. 9).
8. zveřejnění odprodeje objektu bez čp./če., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 164 zast. pl.
a nádvoří o výměře 299 m2 a objektu bez čp./če., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 165
zast. pl. a nádvoří o výměře 1 391 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod I. 10).
9. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem objektu bez čp./če., jiná stavba
na pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl. a nádvoří o výměře 135 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 11).
10. zveřejnění odprodeje objektu bez čp./če., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1387/1
zast. pl. a nádvoří o výměře 205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
I. 12).
11. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 2 o výměře
27,50 m2 dle důvodové zprávy bod I. 13).
12. zveřejnění odprodeje objektu bez čp./če., zemědělská stavba s pozemkem parc. č. st.
716 zast. pl. a nádvoří o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným
zájemcům panu Břetislavu Fišerovi, panu Janu Odstrčilovi a paní Janě Krejčí dle důvodové
zprávy bod I. 14).
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 30 m2, kultury
zahrada, v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Jarmile Procházkové dle důvodové
zprávy bod I. 15).
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 30 m2, kultury
zahrada, v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Mgr. Stanislavu Sedláčkovi dle
důvodové zprávy bod I. 16).
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 51, zahrada, o výměře 155 m2
v k. ú. Hejčín předem určenému zájemci Sylvě Škrabalové dle důvodové zprávy bod I. 17).
16. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru Litovelská č.o. 1 - opravna šicích
strojů o výměře 20 m2 předem určeným zájemcům Marku a Sylvě Nohálovým dle důvodové
zprávy bod I. 18).
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17. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o výměře 1 859 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti TOI TOI, sanitární
systémy, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 19).
18. zveřejnění části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 2 000 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc předem určenému zájemci organizaci Liga na ochranu zvířat ČR, organizace
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 20).
19. zveřejnění bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 2 000 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci organizaci Liga na ochranu zvířat
ČR, organizace Olomouc za podmínky zřízení předkupního práva pro statutární město
Olomouc za stejných podmínek dle důvodové zprávy bod I. 20).
20. zveřejnění výpůjčky části pozemku parc. č. 1945 ost. pl. o výměře 584 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci Fotbalovému klubu Holice-Hodolany
dle důvodové zprávy bod I. 21).
21. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc. č. 1721/6
o výměře 1241,9 m2, p.č. 1721/32 o výměře 262 m2, p.č. 1721/33 o výměře 1063,3 m2, p.č.
1721/34 o výměře 915,5m2 a p.č. 1721/35 o výměře 221,6 m2, v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti CERTAS CZ, spol. s r. o. dle
důvodové zprávy bod I. 22).
22. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č.
265/313 orná půda o výměře 89 m2 (tj. za podmínky respektování vzdálenosti 9 m
od obruby stávající vozovky) a části pozemku parc. č. 265/134 ost. pl. o výměře 160 m2, vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti BOOS a. s. dle
důvodové zprávy bod I. 23).
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 135 zahrada o výměře 35 m2 a části pozemku
parc. č. 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2 oba v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc společnosti CTS OLOMOUC, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 2).
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 388/8 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Týneček, obec Olomouc manželům Jarmile a Miloši Hauserovým za podmínky, že chodník
zůstane zachován průchozí pro veřejnost dle důvodové zprávy bod II. A) 3).
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1181 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové
zprávy bod II. A) 4).
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 813/3 o výměře 1 393 m2, parc. č. 180/4 o výměře 22 m2,
parc. č. 180/6 o výměře 398 m2, parc. č. 187/11 o výměře 273 m2, parc. č. 189/6 o výměře
971 m2, parc. č. 192/17 o výměře 1 117 m2, parc. č. 192/20 o výměře 247 m2, parc. č.
192/30 o výměře 4 141 m2, parc. č. 192/34 o výměře 1 366 m2, parc. č. 200/1 o výměře
346 m2, parc. č. 816 o výměře 7 532 m2, parc. č. 824/70 o výměře 20 m2, vše ost. pl., parc.
č. 181/3 zahrada o výměře 30 m2, parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 946 m2, parc.
č. 207/14 orná půda o výměře 470 m2, parc. č. 207/15 orná půda o výměře 1 190 m2 a parc.
č. 180/3 zahrada o výměře 28 m2, vše v k. ú. Hodalany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu
přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 7).
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27. úplatný pronájem pozemků parc. č. 678/2 orná půda o výměře 1 198 m2, parc. č. 678/8
orná půda o výměře 3 087 m2, parc. č. 678/17 orná půda o výměře 3 188 m2 a parc. č.
678/1 orná půda o výměře 138 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti REFI DEVELOPMENT s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9).
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1721/33 o výměře 414,5 m2, části pozemku
parc. č. 1721/34 o výměře 634,3 m2, části pozemku parc. č. 1721/35 o výměře 405,4 m2,
vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti ROLTERM, BVR spol. s r. o. dle
důvodové zprávy bod II. A) 10).
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1721/6 o výměře 1533,5 m2, části pozemku
parc. č. 1721/16 o výměře 354,5 m2, části pozemku parc. č. 1721/17 o výměře 108,0 m2,
části pozemku parc. č. 1721/22 o výměře 625,1 m2, části pozemku parc. č. 1721/35
o výměře 598,5 m2, celkem se jedná o výměru 3219,6 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti MOLPIR GROUP CZ a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 10).
30. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu v rozsahu: přístup
a užívání budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné
zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 2).
31. bezúplatné zřízení věcného břemeno přístupu a užívání objektu v rozsahu: přístup
a užívání budovy za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné
zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. B) 2).
32. zveřejnění odprodeje objektu bez čp./če., jiná stavba (objekt č. 15a) s pozemkem parc. č.
st. 1394/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 a pozemku parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře
162 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Břetislavu
Valentovi dle důvodové zprávy bod III. 5).
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 9).
34. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes
pozemek parc. č. 978/1 zahrada o výměře 1 164 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch pozemků parc. č. 978/5 a parc. č. 978/6, vše zahrada v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2).
35. Dohodu o splácení dlužné částky pro pana Vladislava Mikulku, a to ve 13 měsíčních
splátkách, přičemž 12 splátek bude ve výši 200,- Kč a splátka 13. ve výši 263,90 Kč, když
jednotlivé splátky budou splatné vždy k 25. dni v měsíci počínaje měsícem červencem 2006
a konče měsícem srpnem 2007dle důvodové zprávy bod IV. 3).
36. uzavření dodatku č. 41 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 bod IV. 4).
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37. záměr odprodeje veškerých plynárenských zařízení z majetku SmOl Severomoravské
plynárenské, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 5).
38. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614042/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 6).
39. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614043/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 7).
40. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614045/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 8).
41. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614047/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 9).
42. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614049/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 10).
43. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614091/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 11).
44. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614073/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 12).
45. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614002/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 13).
46. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614003/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 14).
47. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614014/2001, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 15).
48. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614033/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 16).
49. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614045/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 17).
50. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614046/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 18).
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51. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614047/96, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 19).
52. uzavření dodatku č. 28 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace, ze dne 29. 3. 2000, mezi statutárním městem Olomouc
a STŘEDOMORAVSKOU VODŔENSKOU, a. s., dle důvodové zprávy bod IV. 20).
53. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Bytové domy Topolovka - B1.1 - vodovod,
kanalizace, dešťová kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení“, mezi společností
PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o. dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným
dle důvodové zprávy bod IV. 21).
54. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Olomouc Bytové domy U Pevnůstky, Mošnerova ulice“ - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení,
vodovod a kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a společností ADICON BUILDING s . r . o . jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod
IV. 22).
55. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Obytný soubor
Hněvotínská - Okružní“ - vodovod a kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle
důvodové zprávy bod IV. 23).
56. zveřejnění odprodeje kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt) s pozemkem
parc. č. st. 1308 zast. pl. o výměře 1109 m2 a pozemku parc. 1307 louka o výměře 3 139 m2
, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 24).
57. pracovní skupinu na výběr kupujícího objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č.
st. 651 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc - HS V
Křovinách (Jeremiášova) ve složení Ing. Czmero, Bc. Petřík, PhDr. Hanáková, pan Novotný
a Mgr. Ing. Konečný dle důvodové zprávy bod II. B) 2).
58. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 788 vodní plocha o výměře 19 187 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci Českému rybářskému svazu místní
organizace Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1).
2. souhlasí
1. s navýšením stavebních nákladů o 38.087,- Kč v nebytovém prostoru tř. Svobody 21
dle důvodové zprávy bod II. B) 4).
2. se změnou subjektu na straně nájemce u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 5/8
ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ze společnosti
FORTEX-AGS, a. s. na Společenství vlastníků jednotek pro dům Werichova 759/3, Olomouc
- Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 1).
3. s prodloužením nájemního vztahu dle bodu 2 dodatku důvodové zprávy
3. nevyhovuje žádosti
1. manželů Evy a Michala Kalábových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246/1
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 3).
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2. společnosti outdoor akzent s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 710/2 ostatní
plocha o výměře 4 m2, parc. č. 824/66 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1094 ostatní
plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře 4 m2,
parc. č. 74/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 51/1 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 589/5 ostatní plocha o výměře 4 m2 vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 170/28
orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 343/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú.
Hejčín, parc. č. 800/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 868/1 ostatní plocha o výměře
4 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 475/6 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Olomoucměsto vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 1).
3. společnosti ARES CZ, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 800/2 ostatní
plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 5).
4. společnosti ARES CZ, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1089 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6).
5. manželů Petra a Jany Štýbnarových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1487/2 orná
půda o výměře 1 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A)
12).
6. společnosti AQUAVERI SERVIS s. r. o. a pana Jindřicha Kalvody o úplatný pronájem
nebytových prostor v přízemí objektu bez čp./če., jiná stavba (objekt č. 15a) na pozemku
parc. č. st. 1394/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod III. 5).
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na objekt bez čp./če., jiná stavba
(objekt č. 15a) s pozemkem parc. č. st. 1394/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc uzavřenou s panem Ivo Veverkou dle důvodové zprávy bod III. 5).
T: 18.7.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podepsat dodatek č. 41 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 bod IV. 4).
T: 18.7.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat o rozsahu předmětu koupě a výši kupní ceny dle důvodové
zprávy bod IV. 5).
T: 18.7.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. revokuje
část usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006, bod programu 3, bod II. A) 12) ve věci nevyhovění
žádosti paní Renaty Grmolenské o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 978/1 zahrada o výměře 1 164 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 978/5 a parc. č. 978/6, vše zahrada
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví paní Renaty Grmolenské dle důvodové
zprávy bod IV. 2).
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8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. směnu části pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 203 m2 v k.ú. Povel a parc. č.
235/25 orná půda o výměře 1013 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouc za část pozemků parc. č. 235/24 a 235/27, orná půda o výměře 1216 m2,
v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s. r. o. za podmínky,
že směnná smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
na bytové domy postavené na pozemcích SmOl dle důvodové zprávy bod II. A) 8).
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1202/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní Denise Jančové za kupní cenu ve výši 10 450,- Kč dle důvodové zprávy bod
II. A) 11).
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/13 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní Aleně Husarčíkové za kupní cenu ve výši 10 450,- Kč dle důvodové zprávy
bod II. A) 11).
4. odprodej objektu zemědělské stavby s pozemkem parc. č. st. 71 zast. pl. o výměře
609 m2, objektu obč. vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2
a pozemku parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 2. 400 000,- Kč
+ náklady za vyhotovení ZP ve výši 4 300,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 1).
5. odprodej pozemků parc. č. st. 1474/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1474/3 o výměře 7 m2,
parc. č. st. 1474/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/3
o výměře 7 m2, parc. č. st. 1475/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1476/2 o výměře 1 m2, parc.
č. st. 1476/3 o výměře 7 m2 a parc. č. st. 1476/4 o výměře 1 m2, vše zast. pl. v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši
15 330,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7).
6. odprodej pozemku parc. č. 158/19 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
manželům Ing. Petru a Ing. Ludmile Nohejlovým za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 8).
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/6 ost. pl.
o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní
ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 9).
8. odprodej části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 287 m2 a části pozemku
parc. č. 255/14 orná půda o výměře 312 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti
FORCOM NET, s. r. o. za kupní cenu ve výši 433 976,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 10).

9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Petra a Jany Štýbnarových o odprodej pozemku parc. č. 1487/2 orná
půda o výměře 1 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A)
12).
2. žádosti manželů Jiřího a Ing. Jaroslavy Cahlíkových o odprodej části pozemku parc. č.
88/1 ost. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2).
3. žádosti manželů MUDr. Michala a Mgr. Jany Onderkových o odprodej části pozemku parc.
č. 88/1 ost. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3).
4. žádosti pana Pavla Baslera odprodej části pozemku parc. č 180/8 orná půda o výměře
1 000 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)
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5. žádosti společnosti AQUAVERI SERVIS s. r. o. o odprodej objektu bez čp./če., jiná stavba
(objekt č. 15a) s pozemkem parc. č. st. 1394/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 5).
6. žádosti MUDr. Martina a Lenky Tichých o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl.
o výměře 100 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6).
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 849/6 ostatní plocha, dotčená plocha
asi 1 m2, k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví Praha West Investment k.s., dle bodu 1
důvodové zprávy
3. revokuje
usnesení rady města ze dne 6. 6. 2006 ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene uložení a vedení kanalizačního potrubí na pozemku parc.č. 474
v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví Růženy Šerclové za 2.500,-Kč za podmínky
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 3 let od uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření
kupní smlouvy na pozemek parc.č. 474 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví Růženy
Šerclové za kupní cenu ve výši 20.000,-Kč, dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí náhrady ušlých příjmů v důsledku
ukončení nájemních smluv na pozemcích v k.ú. Chválkovice, dotčených stavbou „Fond
soudržnosti, 2. část“ ve prospěch společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o.,
v předpokládané výši 422.232,-Kč při dotčené výměře 44787 m2, za podmínky poskytnutí
náhrady do 4 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu 3 důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1

4

Lokalita bývalého autobusového nádraží

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
konkrétní znění informace města o záměru na pronájem s následným odprodejem pozemků
v lokalitě bývalého autobusového nádraží u Tržnice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
Pokyny pro zájemce o pronájem s následným odprodejem pozemků v lokalitě bývalého
autobusového nádraží u Tržnice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy dle důvodové zprávy
4. ukládá
majetkoprávnímu odboru zveřejnění záměru na pronájem s následným odprodejem pozemků
v lokalitě bývalého autobusového nádraží u Tržnice
T: ihned
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
odboru koncepce a rozvoje informovat o záměru města pronajmout a následně odprodat
pozemky v lokalitě bývalého autobusového nádraží u Tržnice zájemce, kteří projevili
v minulosti o lokalitu zájem dle důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
zástupcům města v představenstvu společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
zajistit, aby případné dispozice s tímto majetkem byly konány pouze ve prospěch vybraného
zájemce
T: 18.7.2006
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.2

5

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Pavelčákova 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 3, s Okresním ředitelstvím policie ČR
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1a)
2. Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 7, se Zlámalovou Dagmar dle důvodové zprávy
bod 1 b)
3. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10, s Dotřelovou Janou dle důvodové zprávy bod
1 c)
4. Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 13, s Koníčkovou Vladimírou dle důvodové
zprávy bod 1d)
5. Vojanova 16, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 se Škrabaňovou Lenkou dle důvodové zprávy
bod 2 a)
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6. Karafiátova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 29 s Klajblem Pavlem dle důvodové zprávy bod
2 b)
7. Za Vodojemem 2, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 7 s Peškou Marcelem dle důvodové
zprávy bod 2 c)
8. Jeremenkova 32, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 4 s Šindlerovou Martinou dle důvodové
zprávy bod 2 d)
9. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 53 s Mirgovou Terézií dle důvodové zprávy
bod 3 a)
10. P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 65 s Mirgovou Dianou dle důvodové zprávy
bod 3 b)
11. Dolní náměstí 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 18 se Zamykalem Romanem dle důvodové
zprávy bod 3 c)
12. a) Hrnčířská 38a, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 2 s Bockovou Annou dle důvodové zprávy
bod 4a)
b) Hrnčířská 38a, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 7 s Valou Františkem a Yvettou dle
důvodové zprávy bod 4 b)
13. Synkova 15, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 2 s Dragonovou Alenou dle důvodové zprávy
bod 5)
14. Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 s Moravským reálným gymnáziem Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a)
15. U Letiště 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 se Štosem Radomírem dle upravené
důvodové zprávy bod 6 b)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
Navrátilová Marcela, Černá cesta 9, Olomouc
Ottingerová Natalija, Černá cesta 12, Olomouc
Dupalová Pavlína, Černá cesta 21, Olomouc
Čížek Martin, Černá cesta 23, Olomouc
Klajblová Klára, Černá cesta 27, Olomouc
Hlavička Vladimír, U Letiště 2, Olomouc
Dětský domov Olomouc, Pavelčákova 1, Olomouc
Dětský domov Olomouc, U Letiště 8, Olomouc
MUDr. Podstata Josef, Pavelčákova 21, Olomouc
Božková Jiřina, Pavelčákova 21, Olomouc
Popelková Pavlína, Pol.vězňů 2, Olomouc
Bečáková Andrea, Pol.vězňů 2, Olomouc
Aleksičová Ivana, Na Trati 80, Olomouc
Chalský Rostislav, Světlana, U Letiště 8, Olomouc
Hála Martin, U Letiště 8, Olomouc
Hochman David, Topolová 7, Olomouc
Zaoral Aleš, Topolová 2, Olomouc
Klučka Květoslav, Topolová 4, Olomouc
Opianová Miluše, Topolová 1, Olomouc
Ing. Sítek Radovan, Rumunská 11, Olomouc
Koriteak Tomáš, Jiráskova 10B, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a)
b) na 1 rok s nájemci:
Paráková Ivana, Pavelčákova 21, Olomouc
Smolka Martin, Dagmar, Černá cesta 23, Olomouc
Tesařová Vladimíra, Černá cesta 27, Olomouc
Handlová Irena, U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 b)
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c) na 1/2 roku s nájemci:
Jakubec Josef, Na Trati 80, Olomouc
Berková Libuše, Sladkovského 1C, Olomouc
Vystavělová Ludmila, Petr, Vojanova 2, Olomouc
Slováček Oldřich, Dagmar, Litovelská 1, Olomouc
Koubek Antonín, P.Přichystala 70, Olomouc
Gábor Martin, P. Přichystala 70, Olomouc
Šándorová Anastázie, P.Přichystala 70, Olomouc
Blahová Věra, P.Přichystala 70, Olomouc
Jano Ludovít, P.Přichystala 70, Olomouc
Gunár Ladislav, Jolana, P.Přichystala 70, Olomouc
Schulzová Soňa, P.Přichystala 70, Olomouc
Čuriová Kateřina, P.Přichystala 70, Olomouc
Gábor Robert, Marie, P.Přichystala 70, Olomouc
Husička Jiří, Topolová 7, Olomouc .
Šavrňáková Jana a Jan, Topolová 6,
dle důvodové zprávy bod 7 c)
d) na 2 roky s nájemci - DPS:
Voglová Libuše, Pol.vězňů 4, Olomouc
Londin Jaroslav, Anděla, Pol.vězňů 4, Olomouc
Šaközi Mikuláš, Julia, Pol.vězňů 4, Olomouc
Janovčíková Věra, P.Přichystala 64, Olomouc
Schovánková Aurelia, Holečkova 9, Olomouc
Rybaříková Dobroslava, Holečkova 9, Olomouc
Smolíková Marie, Příčná 8, Olomouc
Bolová Marie, Příčná 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7e)
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy a rozšířením z důvodu prodeje do osobního
vlastnictví:
Tögel Jan, Vojanova 18, Olomouc o manželku Tögelovou Šárku
dle důvodové zprávy bod 8)
3. s neprodloužením nájemních smluv:
Jitka Kovalská, Černá cesta 33, Olomouc
Daňhel Drahomír a Josefa, P.Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9 a,b)
Spěváková Květa, U Letiště 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7d)
4. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně:
Hana Schneiderová, Sladkovského 1B, Olomouc
Lucie Schneiderová, Vojanova 18, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 10)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3
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6

Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Marií Pospíšilovou dle důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Marií Čadovou dle důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Helenou a Josefem Hacarovými dle důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Evou Sýkorovou dle důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Růženou Čapkovou dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.1

7

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění podmínek výběrového řízení na prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37)
s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2459 m2, a s pozemkem
parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 1
3. jmenuje
pracovní skupinu pro otevření a posouzení nabídek ve věci prodeje domu č. p. 40 (Náves
Svobody 37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2459 m2,
a s pozemkem parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u Olomouce ve složení
dle upravené důvodové zprávy
4. schvaluje
zveřejnění podmínek výběrového řízení na prodej domu č. p. 205 (Horní nám. 12,
Olomouc) s pozemkem parc.č. st. 631 zast.pl. a nádvoří o výměře 798 m2, v k.ú Olomouc město, obec Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod 2
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5. jmenuje
pracovní skupinu pro otevření a posouzení nabídek ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní
nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc.č. st. 631 zast.pl. a nádvoří o výměře 798 m2, v k.ú
Olomouc - město, obec Olomouc ve složení dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4

8

Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změnu 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 dle předložené upravené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2006 dle
předložené upravené důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtovou změnu roku 2006 dle předložené upravené důvodové zprávy - část B
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 5

9

Rozpočtové změny - změna plánu investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtovou změnu - změnu plánu jmenovitých investic, technického zhodnocení a větších
oprav vodovodů a kanalizací na rok 2006 (hrazených z nájemného SMV, a.s.)
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 5.1
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II. etapa protipovodňových opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
jednat se zástupci Povodí Moravy, s.p. a Olomouckého kraje ve věci urychlení přípravy akce
Morava, Olomouc - II. etapa
T: 12.9.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
předložit časový harmonogram přípravy akce Morava, Olomouc - II. etapa na základě
jednání se zástupci Povodí Moravy, s.p. a Olomouckého kraje
T: říjen 2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
na jednáních se zástupci povodí Moravy a Olomouckého kraje prosazovat zájem města
na urychlené přípravě akce Morava, Olomouc - II. etapa
T: čtvrtletně
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6

11

Olomoucká akropole

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zahájením prací na projektu „Olomoucká akropole“ dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7

12

Průmyslová zóna Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení požadavku na výkup pozemku dle bodu 2 důvodové zprávy do návrhu rozpočtu
2007 pro první čtení v RMO
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3. schvaluje
umístění firmy dle bodu 2 důvodové zprávy v průmyslové zóně Šlechtitelů
4. ukládá
předložit kvalifikační a hodnotící kritéria investiční akce dle bodu 3.2 důvodové zprávy
T: 18.7.2006
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
zajistit promítnutí podmínek dotace do smluv s výrobními investory vstupujícími do zóny
T: 12.9.2006
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8

13

Kasárna Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním 2. stupně žádosti o poskytnutí podpory z programu REALITY OP průmysl
a podnikání na projekt Rekonverze areálu - kasárna Neředín pro první čtení návrhu rozpočtu
v RMO
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9

14

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 2 vozidla zásobování a zákazníků f. ASTER v ul.
Poupětova v souladu s důvodovou zprávou ad A)
3. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 4 služební vozidla f. Autoškola JKZ s.r.o., ul.
Rooseveltova v souladu s důvodovou zprávou ad B)
4. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo klientů firmy Drápal & Novák v pracovní dny
8:00 - 17:00 hod. v ulici Fibichova v souladu s důvodovou zprávou ad C)
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5. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 2M2 5423 na Žerotínově náměstí
v souladu s důvodovou zprávou ad D)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11

15

Statická doprava v centru města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy zajistit realizaci dopravního značení dle důvodové zprávy
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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Žádost Olomoucké letní školy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhovění žádosti dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13

17

Cyklobusy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zavedení provozu cyklobusu dle předložené důvodové zprávy
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3. schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy pro rok 2006 s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
4. ukládá
podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti a úhradě prokazatelné
ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro rok 2006 s dopravcem DPMO, a. s.
T: 18.7.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
5. ukládá
zajistit informování cestující veřejnosti
T: 18.7.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14

18

Veřejná zakázka č. 625, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Radíkov - kanalizace“ archivní číslo 625.
- kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15
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Veřejná zakázka č. 629, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Denisova, Pekařská ul. -rekonstrukce komunikace“
archivní číslo 629
- kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15.1

18

20

Veřejná zakázka č. 623, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Jeremenkova ul. - přednádražní prostor IV. a V.
etapa“ archivní číslo 623.
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy
2. pověřuje
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15.3
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Veřejná zakázka č. 626, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „ul. Na Zákopě - rekonstrukce komunikace a
inženýrských sítí I.stavba“ archivní číslo 626
- kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15.4
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Veřejná zakázka č. 630, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „ul. Táboritů - rekonstrukce komunikace“ archivní
číslo 630
- kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15.6
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Zrušení interní normy ve vazbě na nový zákon o veřejných
zakázkách

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
Interní směrnici „O zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a zakázek
do nákladu 2 mil. Kč bez DPH“ ke dni 30.6.2006 s s výjimkou části IX. Rozdělení pravomocí
k přidělení veřejné zakázky.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15.7
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Veřejná zakázka č. 617, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona 40/2004 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci
požadovanou zákonem a zadavatelem dle důvodové zprávy.
2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s Balbínova, Horní Hejčínská , Mojmírova ul. rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 617 dle návrhu hodnotící komise uchazečům
společné nabídky, jejichž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 15.8
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Aquapark - koncesní řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
úpravu zveřejnění oznámení o koncesním řízení s názvem „Zajištění financování, výstavby
a provozu aquaparku v Olomouci formou partnerství veřejného a soukromého sektoru“ dle
důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 15.10

20

26

Návrh převodu odd. ekologické výchovy OŽP na obecně
prospěšnou společnost ( OPS )

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se záměrem převodu odd. ekologické výchovy OŽP MmOl na OPS
3. ukládá
vypracovat zakládací listinu
T: 29.8.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
předložit zakládací listinu ke schválení RMO
T: 29.8.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Čechovy sady - dětské hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zajistit přepracování stávající projektové dokumentace a výkazu výměr akce
„Rekonstrukce dětského hřiště v Čechových sadech“ pro výběr zhotovitele
T: 18.7.2006
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
odboru investic zajistit výběrové řízení (tzv. zjednodušené podlimitní řízení) na zhotovitele
akcí „Rekonstrukce dětského hřiště v Čechových sadech“ a Rekonstrukce sociálního
zařízení v Čechových sadech“ s předpokládaným zahájením realizace září 2006
T: 12.9.2006
O: vedoucí odboru investic
4. schvaluje
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 18

21

28

MDO - část D

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup nákupu zařízení volného interiéru dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 19

29

Objekt magistrátu Hynaisova 10, doplnění otopné plochy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací akce dle důvodové zprávy
3. souhlasí
se zařazením částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 20

30

Plán akcí 2006 - Chodníky 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci dle bodu A/3 důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit realizaci dle bodu A/3 důvodové zprávy
T: 12.9.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 21

22

31

Plán investic r. 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 22

32

ZŠ Heyrovského - vybudování sportovního areálu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zpracováním projektové dokumentace a zahájením výběrového řízení na zhotovitele
stavby v roce 2006
3. ukládá
odboru investic zpracovat projektovou dokumentaci a zahájit výběrové řízení na zhotovitele
stavby v roce 2006
T: říjen 2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 23

33

Hasičské zbrojnice Chomoutov a Černovír

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup realizace akce hasičská zbrojnice Chomoutov dle bodu 2 první části důvodové zprávy
3. schvaluje
postup přípravy hasičské zbrojnice Černovír dle bodu C/3 druhé části důvodové zprávy
s tím, že SNO, a.s. provedou v letošním roce práce dle bodu C/2 důvodové zprávy
4. ukládá
odboru investic zahájit realizaci akce hasičská zbrojnice Chomoutov dle bodu 2 první části
důvodové zprávy
T: 12.9.2006
O: vedoucí odboru investic
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5. ukládá
odboru investic zařadit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské
zbrojnice Černovír dle bodu C/3 druhé části důvodové zprávy do návrhu plánu r. 2007
a zařadit realizaci do návrhu plánu investic r. 2008
T: říjen 2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 24

34

Projekt Informační centra EVVO - rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
znění návrhu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu
3. schvaluje
složení realizačního týmu projektu dle bodu 5 důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 26.7.2006
T: 8.8. 2006
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 25

35

Program prevence kriminality PARTNERSTVÍ na rok 2006 čerpání finanční rezervy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na čerpání finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle bodu 1 důvodové
zprávy
3. schvaluje
návrh na rozpočtovou změnu dle bodu 2 důvodové zprávy
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4. ukládá
informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstvo města Olomouce o použití nespecifikované
rezervy určené na Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2006 dle důvodové
zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27

36

Platový předpis pro stanovení platů ředitelů základních škol
a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Platový předpis pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T: 18.7.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28

37

Audit využití budov v majetku SmOl v areálu městského letiště
včetně prověření smluvních vztahů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat doporučená opatření uvedená v závěrech „Zprávy č.5/2006“ odboru vnitřního
auditu a kontroly
T: 18.7.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru dopravy
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3. ukládá
dořešit majetkoprávně vztah s UP Olomouc v užívání objektu č.2 (parc.č.1384) bývalá
vrátnice a objektu č.11 (parc.č.1396/1 a 1396/2) budova
T: 29.8.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 29

38

Kontrola hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu
zřizovatele v roce 2005 u Moravské filharmonie Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
přijmout konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků v souladu se závěry
„Protokolu č.8/2006“
T: 18.7.2006
O: ředitel Moravské filharmonie Olomouc
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 30

39

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SmOl
Arcidiecézní charitě Olomouc, Křížkovského 6 - Hospicu na
Sv. Kopečku, Sadové nám.24, v roce 2005 na úhradu nákladů
dle projektu.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 31

40

Kontrola hospodaření v roce 2005 u MŠ Wolkerova 34,
Olomouc.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
provést následnou kontrolu odstraněných nedostatků u MŠ Wolkerova 34, Olomouc
T: říjen 2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 32

41

Audit bezhotovostního převodu finančních prostředků
poskytovaných příjemcům finanční podpory

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat opatření navržena v části IV. Zprávy č. 9/2006
T: 29.8.2006
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru školství
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 33

42

Namátková kontrola smluv o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
důsledně dodržovat ustanovení „Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z
rozpočtu statutárního města Olomouce“ s přihlédnutím zejména k závěrům uvedeným ve
„Zprávě č.11/2006“
T: pololetně
O: vedoucí odborů
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 34
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43

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SmOl v
roce 2005 na zachování provozu a služeb“ u organizace Jitro,
sdružení rodičů a přátel postižených dětí, Mozartova 43,
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 35

44

Následná kontrola - splnění uložených opatření protokolem
č. 13/2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
řediteli Moravského divadla Olomouc průběžně sledovat stav pohledávek a závazků u akce
„Kavárna v MDO“
T: pololetně
O: ředitel Moravského divadla Olomouc
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 36

45

Provedení kontrolní akce ISPA

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
provést audit investiční akce - Rekonstrukce a dobudování stokové sítě ISPA
T: 12.9.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 37

46

Organizační záležitosti - registrované partnerství

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. určuje
dle § 2 odst.5 zákona č.115/2006 Sb., místem přijímání prohlášení Olomouc, Horní náměstí
č.p.583
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38

47

Organizační záležitosti - Hynaisova, technický dozor investora

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení finační částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí finanční částky dle důvodové zprávy do rozpočtu odboru správy z rezervy k dispozici
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.1

48

Organizační záležitosti - Hynaisova, dovybavení volného
interiéru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí finanční částky dle důvodové zprávy ze soupisu nekrytých požadavků do rozpočtu
odboru správy z rezervy k dispozici
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.2

49

Nebytové prostory na Horním a Dolním náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s úpravou nájemní smlouvy dle důvodové zprávy

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 40

50

Vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů z příspěvku
Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí příspěvku a přiložený návrh smlouvy dle důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření smlouvy na příspěvek Olomouckého kraje na vybavení jednotek Sboru
dobrovolných hasičů v Olomouci dle důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
T: 29.8.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 41

51

Organizační postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
„Organizační postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2007“ dle předložené upravené
důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 42
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52

Žádost Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 43

53

Žádost Společenství vlastníků jednotek B. Němcové 150/5,
151/7, Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 44

54

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
členku KMČ dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
o změně v KMČ informovat předsedu a nového člena
T: 18.7.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 45
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55

Mimořádná kontrola - příspěvková organizace Mateřská škola
Olomouc, kpt. Nálepky 10

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení mimořádné kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Olomouc,
kpt.Nálepky 10 do seznamu kontrolních akcí roku 2006 dle důvodové zprávy
3. ukládá
provést kontrolu dle důvodové zprávy – T: červenec 2006
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 46

56

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 47

57

Rozpracování usnesení z 23. zasedání ZMO, konaného dne
20.6.2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 2, části 2 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Vyřízení podnětu:
- odpovědět panu Dušanu Dvořákovi na jeho podnět v rozsahu přílohy č. 1 důvodové zprávy
(T: 19.9.2006)
T: 18.7.2006
O: kontrolní výbor
2. ukládá
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Návrh zadání změny č.III RP MPR (labyrint):
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.III RP MPR
(T:ihned)
T: 29.8.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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3. ukládá
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Centrum sportu a zdraví:
- předložit na příští zasedání ZMO posouzení dokumentace pro stavební povolení Centra
sportu a zdraví z pohledu eliminace nežádoucích dopadů tohoto záměru na bytovou
zástavbu v okolí ulic Wellnerova a Kašparova definovaných v petici občanů z 15. 6. 2006 (T:
19.9.2006)
T: 29.8.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
k bodu 13, části 5 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
+ dodatek:
- primátorovi podepsat zakladatelskou smlouvu a stanovy Sdružení ve znění upravených
příloh 1 a 2 důvodové zprávy (T: 19.9.2006)
T: 18.7.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
5. ukládá
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Vodovod Pomoraví, svazek obcí:
- zástupcům města Olomouce ve valné hromadě svazku obcí „Vodovod Pomoraví“
prosazovat stanovisko ZMO dle bodu 2 usnesení (T: 19.9.2006)
T: 29.8.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc - Holice,
Náves Svobody 41 - doplnění:
- podepsat Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Olomouc - Holice, Náves Svobody
41 (T: ihned)
T: 18.7.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
k bodu 17, části 5 usnesení ZMO z 20.6.2006 - Projekt Oblastní unie neslyšících Olomouc aktuální situace:
- podepsat smlouvy dle bodu 3 a 4 usnesení ZMO (T: 19.9.2006)
T: 18.7.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 48

58

Kultura - příspěvky - rezerva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
udělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 49

59

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 50

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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