USNESENÍ
ze 103. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 7. 2006

1

Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
a pololetním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 18. 7. 2006 dle upravené části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy části A), B) a C)
3. vypouští ze sledování
bod 28, část 4 usnesení RMO z 24.1.2006 (pololetní úkol) dle části C) důvodové zprávy
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. 99/1 ost. pl. o výměře 100 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Danuši a
Jaromíru Čechovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 319/1 louka o výměře 300 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Lucii
Kubáňové, DiS. bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 150 m2
v k ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Jarmile Holišové bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 295/2 zahrada o výměře 555 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům panu Pavlu Mádrovi, paní Evě
Šatánkové, manželům Vladimíru a Pavle Svobodovým a manželům Rostislavu a Jarmile
Kobylkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 4)

5. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 2128 ost. pl. o výměře 212 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům paní Evě Šatánkové
a manželům Vladimíru a Pavle Svobodovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové
zprávy bod I. 4)
6. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 979/4 zahrada o výměře 375 m2 a
pozemku parc. č. 1361 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem
určenému zájemci paní Miluši Nikolové dle důvodové zprávy bod I. 5)
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Ivaně
Somsiové dle důvodové zprávy bod I. 6)
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 88 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní
Munguntsetseg Battulg dle důvodové zprávy bod I. 7)
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 417 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Vlastě
Sajfertové dle důvodové zprávy bod I. 8)
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 147 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci panu
Františkovi Nejezchlebovi dle důvodové zprávy bod I. 9)
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 147 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní
Ludmile Drábkové dle důvodové zprávy bod I. 10)
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 152 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Kamilovi a Marii Spurným dle důvodové zprávy bod I. 11)
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 111 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům
manželům Antonínu a Dobromile Janečkovým dle důvodové zprávy bod I. 12)
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 126 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Marii
Pěrůžkové dle důvodové zprávy bod I. 13)
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Jiřímu a Františce Nepustilovým dle důvodové zprávy bod I. 14)
16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 128 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Dagmar a Josefu Jelínkovým dle důvodové zprávy bod I. 15)
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 120 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům
manželům Pavlovi a Ludmile Gugovým dle důvodové zprávy bod I. 16)
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18. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 122 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Ludmile a Miroslavu Hamplovým dle důvodové zprávy bod I. 17)
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 157 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Jiřímu a Marii Chvalinovým dle důvodové zprávy bod I. 18)
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 242 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Marii a Františku Moťkovým dle důvodové zprávy bod I. 19)
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 287 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci panu
Jindřichu Berkovi dle důvodové zprávy bod I. 20)
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 200 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Rudolfu a Jaroslavě Duškovým dle důvodové zprávy bod I. 21)
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Ireně
Borkové dle důvodové zprávy bod I. 22)
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 176 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Martě
Gajdošíkové dle důvodové zprávy bod I. 23)
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 218 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Lence a Radimovi Valentovým dle důvodové zprávy bod I. 24)
26. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 95 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Martě
Mačákové dle důvodové zprávy bod I. 25)
27. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 95 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Janě a Pavlovi Hornákovým dle důvodové zprávy bod I. 26)
28. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 155 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Milanu a Zdence Jahnovým dle důvodové zprávy bod I. 27)
29. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 120 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní
Ludmile Kročilové dle důvodové zprávy bod I. 28)
30. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní
Zdence Veselé dle důvodové zprávy bod I. 29)
31. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Vojtěchu a Márii Přikrylovým dle důvodové zprávy bod I. 30)
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32. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 136 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Emilu a Magdaleně Fabrikovým dle důvodové zprávy bod I. 31)
33. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/4 zahrada o výměře 224 m2
a části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 98 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou,
obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Aleně
Foralovým dle důvodové zprávy bod I. 32)
34. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 238 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Anně
Krátké dle důvodové zprávy bod I. 33)
35. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Josefu a Jitce Pajunčíkovým dle důvodové zprávy bod I. 34)
36. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 266 m2
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Ladislavu a Lence Mládkovým dle důvodové zprávy bod I. 35)
37. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 126 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Ladislavu a Marii Vysoudilovým dle důvodové zprávy bod I. 36)
38. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Marii a Jiřímu Janků dle důvodové zprávy bod I. 37)
39. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určenému zájemci paní Aleně
Hohlerové dle důvodové zprávy bod I. 38)
40. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 573 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Ing. Jarmile a Josefu Šubčíkovým dle důvodové zprávy bod I. 39)
41. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 197 m2
v k. ú,. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům
manželům Ing. Josefu a Dagmar Krygelovým dle důvodové zprávy bod I. 40)
42. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Jitce a Romanovi Pěrůžkovým dle důvodové zprávy bod I. 41)
43. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům
Radmile a Janu Smrčkovým dle důvodové zprávy bod I. 42)
44. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře
1520 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci Občanskému sdružení
Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy bod I. 43)
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45. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 354 orná půda o výměře 2742 m2
(vlastnický podíl 1/2) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci
Zemědělskému družstvu Bystrovany dle důvodové zprávy bod I. 44)
46. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 37/3 zahrada o výměře 16022 m2, části
pozemku parc. č. 24/1 zahrada v výměře 3708 m2, části pozemku parc. č. 24/3 zahrada
o výměře 4624 m2 vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci
panu Pavlu Pitetrákovi dle důvodové zprávy bod I. 45)
47. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře 19308 m2
vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti ZD Bohuňovice
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 46)
48. zveřejnění odprodeje ideálního podílu 22/36 pozemku parc. č. st. 26/2 zast. pl. o výměře
70 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Vladimíru
a Boženě Janíkovým dle důvodové zprávy bod I. 47)
49. zveřejnění směny pozemku parc. č. 1081/107 orná půda o výměře 675 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
za pozemek parc. č. 1081/62 orná půda o výměře 611 m2 a část pozemku parc. č. 1081/110
orná půda o výměře 64 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 48)
50. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 139/32
ost. pl. o výměře 32 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům
manželům Ing. Pavlu a RNDr. Jitce Matyšťákovým dle důvodové zprávy bod I. 49)
51. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 97/1 ost. pl. o výměře 48 m2
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Tomášovi a Věře
Smékalovým dle důvodové zprávy bod I. 50)
52. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 110/3 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod I. 51)
53. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 103 trvalý travní porost o výměře 42 m2
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Ivaně a
Jaroslavu Kováčikovým dle důvodové zprávy bod I. 52)
54. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 83 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc předem určeným manželům Radomíru a Vlastimile Turkovým dle
důvodové zprávy bod I. 53)
55. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 28,65 m2 ve 2. NP
v objektu MŠ Jílová 43, Olomouc předem určenému zájemci společnosti E.L.Z.E.T. s. r. o.
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 54)
56. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 336,35 m2 v 1. NP
v objektu MŠ Lužická č. p. 101, na pozemku parc.č. 565 zast. pl. v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 55)
57. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/4 o výměře 187 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům Mgr. Radkovi a Lence Chajdovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
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58. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 179 orná půda o výměře 90 m2 a části
pozemku parc. č. 1059/5 ost. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu
Petru Spáčilovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
59. úplatný pronájem pozemku parc. č. 231 zast. pl. o výměře 139 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní Anežce Kaňákové dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
60. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Liboru a Monice Hrbáčovým bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
61. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc manželům Jiřímu a Olze Martinákovým bez možnosti umístění staveb dle
důvodové zprávy bod II. A) 5)
62. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 475/2 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Auto Zbožínek s. r. o. za účelem
umístění zpevněné plochy pro prezentaci vozidel a umístění primárního označení
provozovny za podmínky, že v případě realizace budoucích úprav ul. Rooseveltovy včetně
případné výstavby nového tramvajového tělesa bude nájemní smlouva vypovězena bez
nároku na náhradu nájemcem vložených finančních prostředků dle důvodové zprávy bod II.
A) 15)
63. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačních kabelů na pozemcích parc. č. 89/2 ost. pl. o výměře 8 023 m2 a parc. č.
109/2 ost. pl. o výměře 1 038 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomuc ve prospěch
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
64. úplatný pronájem 1/4 pozemku parc. č. 75/90 o výměře 509 m2, kultury zahrada v k. ú.
Olomouc - město panu Martinu Listopadovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18)
65. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, o výměře 22 m2 v k.ú.
Neředín paní Stanislavě Zapletalové dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
66. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes
pozemek parc. č. 1045/24 ost. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch manželů
Ing. Romana a Ing. Márie Remešových dle důvodové zprávy bod III. 1)
67. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace a vodovodu na
pozemcích parc. č. 451/34 o výměře 4801 m2 a parc. č. 451/18 o výměře 11 439 m2, vše
ost. pl. v k. ú. Povel ve prospěch nemovitostí budovy č. p. 489 s pozemkem parc. č. st. 875
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod IV. 2)
68. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 176,29 m2 ve 2. NP objektu MŠ Jílová
41, Olomouc občanskému sdružení Centrum Poznání při nájemném ve výši 280,-, 280,-,
280,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4)
69. uzavření darovací smlouvy na stavbu „RD Olomouc - Nový Svět - Rybízová, III. etapa,
stavba vodovodu a kanalizace“, mezi Ing. Petrem Křenkem jako dárcem a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod IV. 8)
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70. uzavření darovací smlouvy na stavbu „RD Olomouc - Nový Svět, stavba kanalizace“,
mezi Ing. Petrem Křenkem jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným
dle důvodové zprávy bod IV. 9)
71. záměr vyjmutí objektu VS Nešporova - objekt občanské vybavenosti bez čp./če.
na pozemku parc. č. st. 563 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, z
nájmu, správy a provozování společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
bod IV. 10)
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti outdoor akzent s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 495/6 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Povel, části pozemku parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře
4 m2 v k. ú. Nová Ulice, části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú.
Lazce, části pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc - město,
vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 13)
2. paní Hany Adamcové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 111/3 ostatní plocha
o výměře 7 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 14)
3. společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. o revokaci usnesení RMO ze dne 23. 5. 2006,
bod programu 2, bod II. A) 9) ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku
parc. č. 580/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod IV. 1)
3. ukládá
odboru majetkoprávnímu ukončit nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 377/86
orná půda o výměře 5887 m2 vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc uzavřenou se společnosti
ZD Bohuňovice s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 46)
T: 8.8.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. souhlasí
1. s odpuštěním nájemného u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostatní
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc společnosti SECOM LTD
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 16)
2. s posunutím termínu realizace zóny F městského tržiště do 31. 8. 2006 dle důvodové
zprávy bod IV. 6)
5. bere na vědomí
1. změnu názvu společnosti z HBH BORNEO OLOMOUC, spol. s r.o. na TRŽNICE HOPA,
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 6)
2. zprávu společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r. o. o průběhu úprav městského tržiště dle
důvodové zprávy bod IV. 6)
6. revokuje
1. část usnesení Rady města Olomouce ze dne 2. 12. 2003, bod programu 2, bod I. 13
ve věci výše úhrady za zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodu
na pozemcích parc. č. 501/8 lesní pozemek o výměře 39560 m2 a parc. č. 502 lesní
pozemek o výměře 251695 m2, vše v k. ú. Cholina ve prospěch svazku obcí Vodovod
Pomoraví a schvaluje jednorázovou úhradu ve výši 1 685,- Kč + 19% DPH dle důvodové
zprávy bod IV. 3)
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2. usnesení RMO ze dne 11. 4. 2006, bod programu 2., bod II. B) 6) ve věci schválení
úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 203,89 m2 ve 2. NP objektu MŠ Jílová
41, Olomouc občanskému sdružení Centrum Poznání dle důvodové zprávy bod IV. 4)
3. usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006, bod programu 3., bod II. B) 4) ve věci doby nájmu u
úplatného pronájmu nebytového prostoru o výměře 308,07 m2 ve 2. NP objektu MŠ Jílová
41, Olomouc, občanskému sdružení Klub maminek a dětí na sídlišti a schvaluje dobu nájmu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod IV. 5)
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemku parc. č. st. 659 zast. pl. o výměře 119 m2 a části pozemku parc. č.
401/27 orná půda o výměře 351 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Petru
Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2, tj. 277 770,- Kč dle důvodové zprávy
bod III. 5)
2. bezúplatný převod objektu TESCO - stavba na pozemku parc. č. 346/4 ost. pl v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Drahomíru Tobiášovi s tím, že na vlastní náklady stavbu
demontuje a odveze nejpozději do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod III. 6)
3. směnu pozemků parc. č.603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. parc. č. 1769
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 1965 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2142
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2143 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2144/1
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.562/7
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 606/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 1200 ostatní plocha, jiná plocha, st. parc. č. 563
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 561 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 566/1
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 505/2
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 513 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 514
zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 515 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 551
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/316
ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc.
č.809/317 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/318 ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č.809/321 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/323 ostatní plocha, jiná
plocha, parc. č.809/326 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/327 ostatní plocha,
jiná plocha, parc. č.809/328 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/329 ostatní
plocha, manipulační plocha a parc. č. 809/322 trvalý travní porost, vše v k.ú. Černovír, obec
Olonouc, st. parc. č. 2204 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc.
č. 1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Droždín, obec Olomouc, st. parc. č. 1066
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 615/7
lesní pozemek, parc. č. 615/8 lesní pozemek, parc. č. 615/8 lesní pozemek a parc. č. 615/10
lesní pozemek, vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, parc. č. 255 zastavěná plocha, technická
vybavenost, parc. č. 592/235 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 590/236 ostatní plocha, jiná
plocha, parc. č. 592/237 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 592/238 ostatní plocha, jiná
plocha a parc. č. 592/239 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú Střeň, obec Střeň, výtlačný
řad Senice - Křelov a kanalizace prameniště Senice ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za infrastrukturní majetek v areálu ČOV Nové Sady - mycí rampa, parkoviště,
podíl na rekonstrukci kotelny na garáže, podíl na rekonstrukci strojovny na garáže, podíl na
rekonstrukci provozní budovy, dílny a garáže, chodníky a komunikace, přípojka užitkové
vody, lapač benzinu a olejů a rekonstrukce kanalizace ve vlastnictví Vodohospodářské
společnosti Olomouc, a. s., s tím, že Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. uhradí
cenový rozdíl ve výši 396.402,00 Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7)
4. sepsání notářského zápisu o nápravě chyby při podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV. 7)
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8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Tomáše a Věry Smékalových o odprodej části pozemku parc. č. 97/1 ost.
pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 50)
2. žádosti manželů Ing. Romana a Ing. Márie Remešových o odprodej části pozemku parc. č.
1045/24 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III.
1)
3. žádosti manželů Mgr. Jiřího a Barbary Omelkových o odprodej pozemku parc. č. 763/1
ost. pl. o výměře 332 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27. 6. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod
32 ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení
inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 451/34 o výměře 4801 m2 a parc. č. 451/18
o výměře 11 439 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch pana Jindřicha
Kolovratníka dle důvodové zprávy bod IV. 2)
2. usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 6, bod 41 ve věci schválení směny
stavebních objektů - mycí rampa na pozemku parc.č. 276/1 podzemní stavební objekt,
parkoviště na pozemcích parc.č. 232/2,232/5,232/15 o výměře 710 m2, garáže
na pozemcích parc.č.st. 520/1,276/43,276/44,276/45 o výměře 534 m2, garáže
na pozemcích parc.č. st. 521/6. 276/39, 276/40 o výměře 510m2, chodníky a komunikace
na pozemku parc. č. 276/1, přípojka užitkové vody na pozemku parc.č. 276/1, kanalizační
přípojka na pozemku parc.č. 276/1, lapač benzínu a olejů na pozemku parc.č. 276/1 vše
v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za pozemky
část parc. č. 808/39 lesní pozemek o výměře 32 m2, část parc.č. 809/263 lesní po. o výměře
145 m2, část parc.č. 809/270 lesní pozemek o výměře 189 m2, část parc.č. 809/2711lesní
pozemek o výměře 89 m2, část parc.č. 808/36 trvalý travnatý porost, pozemek parc.č. st.
504/1 o výměře 1341 m2, pozemek parc.č. st. 505/2 o výměře 205 m2, pozemek parc.č. st.
513 o výměře 517 m2, pozemek parc. č. st. 514 o výměře 69 m2, pozemek parc.č. st. 515
102 m2, pozemek parc.č. st. 551 o výměře 972 m2, pozemek parc.č.809/314 ost. plocha
o výměře 107 m2, pozemek parc.č. 809/316 ost. plocha o výměře 3441 m2, pozemek parc.č.
809/317 ost. plocha o výměře 173 m2, pozemek parc.č. 809/318 ost. plocha o výměře 7173
m2, pozemek parc.č. 809/321 ost. plocha o výměře 880 m2, pozemek parc.č. 809/323 ost.
plocha o výměře 67 m2, pozemek parc.č. 809/326 ost. plocha o výměře 130 m2, pozemek
parc.č. 809/327 ost. plocha o výměře 564 m2, pozemek parc.č. 809/328 ost. plocha
o výměře 1364 m2, pozemek parc.č. 809/329 ost. plocha o výměře 49 m2, pozemek parc.č.
809/322 trvalý travní porost o výměře 21 m2, pozemek parc.č. 809/252 ost. plocha o výměře
24 065 m2, vše v k. ú. Černovír, pozemek parc.č.st 1769 o výměře 230 m2, pozemek parc.č.
st. 1965 o výměře 54 m2, pozemek parc.č. st. 2142 o výměře 71 m2, pozemek parc.č. st.
2143 o výměře 406 m2, pozemek parc.č st. 2144/1 o výměře 140 m2, pozemek parc.č. st.
2236 o výměře 234 m2, pozemek parc.č. 562/7 ostatní plocha o výměře 10 042 m2,
pozemek parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 6 014 m2, část pozemku parc.č. 603/2
ostatní plocha o výměře 663 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o výměře 78 m2
vše v k. ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2204 o výměře 49 m2 v k. ú. Nová Ulice, pozemek
parc.č. st. 1066 zastavěná plocha o výměře 425 m2 v k. ú. Nové Sady, pozemek parc.č.
1250/5 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Droždín, pozemek parc.č. 615/7 lesní
pozemek o výměře 2067 m2, pozemek parc.č. 615/8 lesní pozemek o výměře 2173 m2,
pozemek parc.č. 615/10 lesní pozemek o výměře 2229 m2 vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel
ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 7)
10. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí změnu právní formy společnosti MEKOS GROUP, s.r.o. na společnost
MEKOS GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod III. 7)
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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
zveřejnění záměru směny pozemků parc.č. 910/21 a parc.č. 894/70, vše v k.ú. Chválkovice
ve vlastnictví statutárního města Olomouc předem určenému zájemci Ing. Janu Dosoudilovi
za část pozemku parc.č. 910/10, dotčená část asi 280 m2, k.ú. Chválkovice ve vlastnictví
Ing. Jana Dosoudila, dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vedení
podzemního kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č.
852/1 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí
Moravy, s.p. za 11.900,-Kč vč. DPH, dle bodu č. 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vedení
podzemního kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu techniky na pozemcích parc.č.
219/2 a aprc.č. 220/3, vše v k.ú. Bělidla, a na pozemku parc.č. 852/5 v k.ú. Hodolany, vše ve
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. za 11.900,-Kč vč.
DPH, dle bodu č. 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vedení
podzemního kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č.
1432 v k.ú. Chválkovice, ve vlastnictví STAMEDOP, a.s. za 11.900,-Kč vč. DPH, dle bodu č.
4 důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vedení
podzemního kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č.
1438/4 v k.ú. Chválkovice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Správu
železniční dopravní cesty, státní organizaci za 37.663,50 Kč vč. DPH, dle bodu č. 5
důvodové zprávy
7. schvaluje
prominutí nájmu Břetislavu Půrovi, který je nájemcem části pozemku parc.č. 200 v k.ú.
Chomoutov ve vlastnictví statutárního města Olomouc, po dobu realizace stavby „Fond
soudržnosti, 2. část“ na tomto pozemku, dle bodu č. 6 důvodové zprávy
8. schvaluje
prominutí nájmu Ladislavu Buchtovi, který je nájemcem části pozemku parc.č. 778/1v k.ú.
Chomoutov ve vlastnictví statutárního města Olomouc, po dobu realizace stavby „Fond
soudržnosti, 2. část“ na tomto pozemku, dle bodu č. 7 důvodové zprávy
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9. schvaluje
prominutí nájmu Anně Novákové, Josefu Petříkovi a Jaroslavu Pospíšilovi, kteří jsou nájemci
částí pozemků parc.č. 1162 a parc.č. 69/6, vše v k.ú. Řepčín ve vlastnictví statutárního
města Olomouc, po dobu realizace stavby „Fond soudržnosti, 2. část“ na těchto pozemcích,
dle bodu č. 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
prominutí nájmu Zoře Ježkové, Jarmile Habáňové, Zdeně Šanovcové, Josefu a Evě
Popelkovým a Mgr. Evě a Zdeňkovi Černochovým, kteří jsou nájemci částí pozemku parc.č.
69/9 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví statutárního města Olomouc, po dobu realizace stavby
„Fond soudržnosti, 2. část“ na tomto pozemku, dle bodu č. 9 důvodové zprávy
11. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene uložení a
vedení podzemního kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky na pozemku
parc.č. 1203 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví Praha West Investment k.s., za podmínky uvedení
dotčeného pozemku do původního stavu po dokončení stavby a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene do pěti let od podpisu budoucí smlouvy, dle bodu 10 důvodové zprávy
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 389/22 v k.ú. Topolany u
Olomouce ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, za podmínek dle bodu č. 11 důvodové zprávy
13. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vedení
podzemního kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu techniky na pozemku parc.č.
1406/1 v k.ú. Chválkovice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za 5.950,-Kč vč. DPH, dle bodu č. 12
důvodové zprávy
14. schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívající v právu průchodu
a průjezdu na pozemku parc.č. 1970/29 v k.ú. Chválkovice, k areálu společnosti Subterra,
a.s. na pozemku parc.č. 1970/6 v k.ú. Chválkovice, ve prospěch společnosti Subterra, a.s.,
dle bodu č. 13 důvodové zprávy
15. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování veřejného osvětlení,
spolu s právem vstupu a vjezdu, a dále umístění 10ks osvětlovacích stožárů na pozemcích
parc.č. 1915/1 a parc.č. 1916/1, vše v k.ú. Holice u Olomouce, ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, výše úplaty 5,-Kč/m, dle bodu č. 14
důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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4

Veřejná zakázka č. 605, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „OLOMOUC - REKONSTRUKCE A
DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ - II. ČÁST- manažer projektu“ archivní číslo 605 dle návrhu
hodnotící komise uchazeči, který předložil nejnižší nabídkovou cenu.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3

5

Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
- „Metodický pokyn k zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a koncesnímu
řízení statutárního města Olomouce“ dle přílohy důvodové zprávy ke dni 20.7.2006
- změnu v bodě 5.9 Podpisového řádu statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy ke
dni 20.7.2006
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.1

6

Veřejná zakázka č. 621, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku s názvem „Olomouc, Chválkovice - dopravní
automobil“ archivní číslo 621 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 3.2

7

Veřejná zakázka č. 622, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro zadávací řízení archivní číslo č. 622 ve složení dle
důvodové zprávy.
2. pověřuje
oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s hodnotící komisi provést hodnocení kvalifikace
uchazečů ve smyslu § 39 zákona o veřejných zakázkách.
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.3

8

Veřejná zakázka č. 634, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Povelská ul. - oprava komunikace“ archivní číslo
634.
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy
2. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy,
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
- náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou,
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.4

9

Veřejná zakázka č. 637, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Holice- Šlechtitelů- průmyslová zóna- vedl. techn.
koridor“ archivní číslo 637,
- kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.

podpisu všech právních dokumentů

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.8

10

Veřejná zakázka č. 616, 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.

13

2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona zakázku archivní číslo 616 dle návrhu hodnotící komise
uchazeči, jehož nabídková cena byla nejnižší.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.9

11

Členství v Asociaci pro veřejné zakázky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
členství v Asociaci pro veřejné zakázky.
3. ukládá
náměstkovi primátora Bc. Miroslavu Petříkovi požádat o členství v Asociaci pro veřejné
zakázky.
T: 8.8.2006
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.10

12

Veřejná zakázka č. 623, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.11

13

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
1.s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Fábry Jan, Iveta, Černá cesta 11, Olomouc
Poláček Vlastimil, Dana, Balbínova 3, Olomouc
Sikora Květoslav, Balbínova 7, Olomouc
Králíková Djamila, Zdeněk, Balbínova 5, Olomouc
Nygrýnová Zdeňka, Balbínova 5, Olomouc
Strnadová Eva, Balbínova 5, Olomouc
Vaníčková Marta, Jiří, Balbínova 5, Olomouc
Mgr. Procházková Pavla, Petr, Balbínova 5, Olomouc
Mgr. Vičíková Zdena, Balbínova 3, Olomouc
Kolárová Taťána, Miroslav, Balbínova 3, Olomouc
Grehová Jana, Balbínova 3, Olomouc
Peřina Tomáš, Kuchejdová Gabriela, Balbínova 3, Olomouc
Typnerová Renáta, Balbínova 3, Olomouc
Glavanová Eva, Komenského 5, Olomouc
Prášilová Jana, Pol.vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a)
b) 1 rok s nájemci:
Kubíček Josef, Zuzana, Balbínova 5, Olomouc
Bundilová Andrea, Peškova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 b)
c) na 2 roky s nájemci - DPS:
Doležalová Libuše, Pol.vězňů 4, Olomouc
Strnadová Libuše, Pol. vězňů 4, Olomouc
Sedláčková Adéla, Pol.vězňů 4, Olomouc
Hrabský Zdeněk, Erenburgova 26, Olomouc
Oláh Jozef, Erenburgova 26, Olomouc
Šenvajcová Ludmila, Fischerova 6, Olomouc
Zaoralová Zdenka, Fischerova 4, Olomouc
Jeřábková Eva, Fischerova 2, Olomouc
Jochmannová Alena, Fischerova 2, Olomouc
Berkyová Matilda, Příčná 6, Olomouc
Martišková Ivona, P.Přichystala 68, Olomouc
Burgetová Milada, P.Přichystala 64, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1c)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
Horváthová Michaela, P.Přichystala 70, Olomouc
Gábor Karol, Boguslawa, Purkyňova 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a,b)
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu:
Edita Maciuchová, Peškova 1, Olomouc
Marie Strkáčová, Blažejské náměstí 5, Olomouc
Daniela Horňáková, Radek Dosoudil, Ing., Michalská 2, Olomouc
Martina Ferencová, Rožňavská 12, Olomouc
Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc
Věra Kunešová, Balbínova 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Dagmar Svobodovou dle důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Eliškou Hartlovou dle důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Vlastou Hubenou dle důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Miladou Jiráskovou a paní Jitkou Jiráskovou dle důvodové
zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Svatavou Přikrylovou dle důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Gertou Brejchovou dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.1
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Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
2. schvaluje
zveřejnění pronájmu ideální 1/2 pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, o výměře 251 m2,
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek
Divišova 209/7, jak je vyznačeno na snímku katastrální mapy dle důvodové zprávy bod I/1
str. 1
3. schvaluje
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 243, ostatní plocha, o výměře 286 m2, v k. ú. Bělidla,
obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek domu Divišova 9,
Olomouc dle důvodové zprávy bod I/2 str. 2
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4. schvaluje
zveřejnění prodeje pozemků parc. č. st. 449, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m2 a
parc. č. 450, zahrada, o výměře 1161 m2, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc předem určeným
zájemcům paní Evě Bayerové, panu Petru Maceášikovi a manželům Romanu a Jaroslavě
Jílkovým dle důvodové zprávy bod I/3 str. 2, 3
5. schvaluje
zveřejnění směny části pozemku parc. č. 303, ostatní plocha, o výměře 18 m2, za části
pozemků parc. č. 299, ostatní plocha, a parc. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 18 m2, vše v
k. ú. Lazce, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek
domu Bořivojova 10, 12, Olomouc, jak je vyznačeno na snímku katastrální mapy dle
důvodové zprávy bod I/4 str. 3, 4, 5
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 655 m2, v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti AKTIVA REAL, s. r. o. za kupní cenu ve výši
49.780,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5, 6
7. schvaluje
změnu nájemní smlouvy na pozemek parc. č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
476 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na firmu Agentura Rubico, s. r. o.,
Dubčany 9, 783 22 okres Olomouc dle důvodové zprávy bod I/6 str. 6
8. vyhovuje
žádosti pana Svatopluka Nepala o přehodnocení ceny na nižší sazbu za pronájem pozemku
parc. č. 459/8, ostatní plocha, o výměře 657 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc,
pro Společenství vlastníků jednotek Bieblova č. p. 312/1, Olomouc a to na 5,- Kč/m2/rok dle
důvodové zprávy bod I/7 str. 7, 8
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8 část 7 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1056/2, zast.
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
a schválit prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 293 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jednotlivým spoluvlastníkům dle jejich podílů, za celkovou
kupní cenu ve výši 31.264,- Kč, dle důvodové zprávy bod I/8 str. 8,9,10.
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 13. 12. 2005 bod 5 část 3 ve věci prodeje pozemků parc. č. st. 369, zast.
plocha a nádvoří o výměře 128 m2 a parc. č. 647/1, zahrada, o výměře 240 m2, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit prodej pozemků parc. č. st. 369, zast.
plocha a nádvoří, o výměře 128 m2, a prodej pozemku parc. č. 647/1, zahrada, o výměře
240 m2, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 40 126,Kč, a to manželům Mgr. Pavlu a Alici Hegerovým jednou ideální čtvrtinou, Středisku SOS
pro vzájemnou pomoc občanům jednou ideální čtvrtinou, Michalu Šverdíkovi jednou ideální
osminou, Mgr. Petře Jurčové jednou ideální osminou, MUDr. Zdeňku Faldynovi jednou
ideální osminou a Mgr. Zuzaně Faldynové jednou ideální osminou, dle důvodové zprávy bod
I/9 str. 10,11,12.
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11. schvaluje
pronájem částí pozemků parc. č. 299, ostatní plocha, a parc. č. 240/1, ostatní plocha,
o výměře 18 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství
vlastníků jednotek domu Bořivojova 10, 12, Olomouc a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou se sazbou 15,- Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy bod I/10 str. 12,13
12. schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 470, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 276 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc a o sjednání
předkupního práva k pozemku parc. č. st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276
m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, uzavřené dne 22. 12. 1995 mezi městem
Olomouc a manžely Ing. Evou a Ing. Vladimírem Stachovými, dle důvodové zprávy bod I/11
str.13
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Miroslava Nováka ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod I/12 str. 13,
14, 15,16
14. trvá
na svém usnesení ze dne 6. 6.2006, kterým schválila postup prodeje pozemku parc. č.
75/54, zahrada, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, tak, že celý pozemek parc. č. 75/54
zahrada, bez jakéhokoli dělení na parkovací stání, prodat do podílového spoluvlastnictví
devíti subjektů z řad vlastníků a nájemců jednotek v domech Legionářská 1, 3 a Palackého
8, a to tak, že jedním z kupujících by byl Dopravní podnik města Olomouce, a. s. za cenu dle
znaleckého posudku, druhým kupujícím by byl pan Miroslav Novák za cenu dle znaleckého
posudku a zbývajících sedm subjektů by bylo vybráno obálkovou metodou se stanovením
nejnižší nabídky dle znaleckého posudku, se současným zřízením věcného břemene práva
chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 75/54 zahrada ve prospěch Palackého 8 s pozemkem
dle důvodové zprávy bod I/12 str. 13, 14,15,16
15. ukládá
odboru prodeje domů obeslat oprávněné nájemce s vyjádřením s předpokládanou kupní
cenou. Propočet kupních cen bude proveden podle ,,Pravidel“ dle důvodové zprávy bod II/2
str. 20, 21
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru prodeje domů
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 746/104 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti
3014/21732 na společných částech domu č. p. 746 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3014/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast.
pl., o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Dopravnímu podniku a.
s. Olomouc za kupní cenu ve výši 2 179 250,-Kč dle upravené důvodové zprávy bod II/3 str.
21,22
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
opětovné žádosti pana Josefa Otčenáška ve věci odkoupení bytové jednotky č. 643/2
v domě Tř. Svornosti 31 a odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 107/580 k
pozemku parc. č. st. 708 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod II/4 str. 22, 23
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18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 961/69 v domě Foerstrova 17,
Rudolfu a Anně Trtilovým, a to do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod II/ 6 str. 25.
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 715/22 v domě Družební 9, 11, 13,
15, 17, 19, paní Ivetě Macháčkové, a to do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod II/7 str. 25
20. schvaluje
uznání faktur dle přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod III/1 str.25, 26
21. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 3 paní Zdeňky Sedláčkové v domě
Na Bystřičce 12, Blanická 21, Olomouc, ve výši 48.088,- Kč na účet Společenství vlastníků
bytových jednotek a za bytovou jednotku č. 4 pana Aleše Guňky ve výši 18.860,- Kč na účet
Společenství vlastníků bytových jednotek dle důvodové zprávy bod III/2 str. 26
22. schvaluje
vrácení přeplatku kupní ceny za bytovou jednotku č. 48 v domě Foerstrova 15 na účet
žadatelky, dle důvodové zprávy bod III/3 str. 26
23. schvaluje
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech,
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod III/4 str. 27
24. schvaluje
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III/5 str. 27
25. nevyhovuje
žádosti nájemců domu č. p. 205, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Horní nám. 12,
Olomouc), a to Ing. Karlu Hrózovi, PhDr. Simoně Jemelkové, Mgr. Ladislavu Jarnotovi,
Mgr. Janě Krameriové, nájemcům NP Doma - R s. r. o., Ostružnická 331/18, Olomouc,
a Hygii, družstvu kadeřníků v Olomouci, o zrušení výběrového řízení na prodej domu č. p.
205, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Horní náměstí 12, Olomouc) dle dodatku
důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2
26. nevyhovuje
žádosti nájemců domu č. p. 205, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Horní nám. 12,
Olomouc), a to Ing. Karlu Hrózovi, PhDr. Simoně Jemelkové, Mgr. Ladislavu Jarnotovi, Mgr.
Janě Krameriové, nájemcům NP Doma - R s. r. o., Ostružnická 331/18, Olomouc, a Hygii,
družstvu kadeřníků v Olomouci, o prodloužení termínu pro podání nabídek do 31. 8. 2006
dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2
27. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 20. 9.2005 bod 7 část. 22 a schválit snížení kupní ceny za bytovou
jednotku č. 481/7 v domě Vodární 1 o 30%. Kupní cena činí 187 070,- Kč z toho cena za
jednotku 153 057,- Kč, za pozemek 31 210,- Kč a náklady 2 803,- Kč dle varianty A dodatku
důvodové zprávy bod 2 str. 3, 4
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28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nového kupujícího dle dodatku důvodové zprávy bod 3 str. 4, 5
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2006 dle předložené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle
předložené důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené
důvodové zprávy - část B
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6
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Rozpočtové změny - soupis nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Moravská filharmonie Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zvýšením příspěvku na investiční akci (klimatizace) pro příspěvkovou organizaci
Moravskou filharmonii Olomouc dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení požadavku Moravské filharmonie Olomouc do soupisu nekrytých požadavků

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 6.2
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Rozpočtové změny odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.3
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Rozpočtové změny odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.4
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Rozpočtové změny odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.5
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Možnosti čerpání finančních prostředků ze SF EU + projektové
náměty pro plánovací období 2007-2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje
zahájit přípravu projektů ze sekce B:
1. Muzeum české železnice
2. Autokemp - sportovně rekreační areál
3. Dolní náměstí
4. Olomoucká pevnost a podzemí
5. Rekonstrukce ulice Sladkovského
6. Opravy místních komunikací
7. Nový areál DPMO a.s.
8. Záchytné parkoviště Sv. Kopeček
9. Vybudování areálu odpadového hospodářství - Recyklingpark
10. Ochrana stokové sítě proti povodním II. etapa
11. Realizace vzdělávacího biocentra v Horce nad Moravou
12. Školící program pro zaměstnance SmOl
13. Ubytovna pro osoby ohrožené sociální exkluzí
14. Multifunkční hala
15. Venkovní areál Plaveckého stadionu Olomouc
3. ukládá
předložit podrobný postup přípravy vybraných projektů
T: 28.8.2006
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit podrobné fiše nových projektových námětů dle upraveného bodu II.3 důvodové
zprávy
T: 28.8.2006
O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 7
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Bezbariérové úpravy komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci bezbariérových úprav v roce 2006 na trase E finančním nákladem dle důvodové
zprávy
3. schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu SmOl pro DPMO, a s. ve výši 1,313.905,-Kč za účelem
vybudování bezbariérových úprav na 5 tramvajových ostrůvcích nacházejících se na trase
CaE
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí příspěvku v roce 2006 z rozpočtu SmOl pro DPMO, a s. ve výši
1,313.905,-Kč za účelem vybudování bezbariérových úprav na 5 tramvajových ostrůvcích
nacházejících se na trase C a E
5. souhlasí
se zařazením částky ve výši 1,313.905,- Kč do soupisu nekrytých požadavků
6. ukládá
odboru investic nárokovat v rozpočtu SmOl na rok 2007 potřebnou finanční částku dle
důvodové zprávy bodu 3 návrhu na řešení
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 8
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Posílení dopravy do Chomoutova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zprovoznění nové linky 895765 dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
vedení linek 890763 a 890764 objízdnou trasou dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem Connex Morava, a.s.
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5. ukládá
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem Connex Morava,
a.s.
T: 8.8.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
6. ukládá
zajistit informování cestující veřejnosti
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Zvláštní užívání místní komunikace - vyhrazené parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Římskokatolické farnosti na Žerotínově nám.
v souladu s důvodovou zprávou ad A)
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zákazníků a firmy MENPOS ul. B. Němcové
před domem č.o.5 v souladu s důvodovou zprávou ad B)
4. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 8 vozidel obyvatel domu Sládkova č.o.1 Olomouc v ul.
Tvrdíkova v souladu s důvodovou zprávou ad C)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11
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Umístění předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. neschvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PRODEJNA SUDOVÉHO
VÍNA v ulici Křivá 6, Olomouc v rozsahu 24 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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Olomoucká kina

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. souhlasí
s vykrytím částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy rozpočtu SmOl
4. ukládá
připravit návrh další spolupráce mezi SmOl a společností Olomoucká kina s.r.o. dle
důvodové zprávy a tento předložit RMO
T: 11.9.2006
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí příspěvku v roce 2006 z rozpočtu SmOl pro společnost Olomoucká kina s.r.o. dle
upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 13
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Třídy s prvky waldorfské pedagogiky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provozováním tříd s prvky waldorfské pedagogiky dle písm. a) důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení zástupce rodičů a ředitele školy
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14
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Žádosti o změnu účelu využití příspěvků, o změnu termínu
vyúčtování příspěvku, žádost o příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu účelu využití příspěvků a změnu termínu předložení vyúčtování dle důvodové zprávy
3. schvaluje
příspěvek občanskému sdružení BERKAT včetně rozpočtové změny dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 8.8.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15
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Byty ve školách - souhlas s nájemními smlouvami

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením nájemních smluv, popř. dodatků nájemních smluv, příspěvkovými organizacemi
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám.1, Fakultní základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Holečkova 10, Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, Základní škola
a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Využití bývalého bytu školníka na ZŠ Milady Horákové
(ul. Rožňavská)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
využití bývalého bytu školníka dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s poskytnutím příspěvku dle důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 16.1
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Výjimky z počtu dětí a žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. povoluje
výjimku z počtu dětí v mateřských školách dle upravené přílohy důvodové zprávy za
podmínek uvedených v důvodové zprávě
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17
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Legislativní změny v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle upraveného návrhu předkladatele pod písmeny A, B a C důvodové zprávy
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3. ukládá
předložit RMO návrh organizační změny
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru sociální pomoci
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
4. ukládá
požádat MPSV a MV ĆR o financování zřizovacích a provozních nákladů na výkon státní
správy v souvislosti s legislativními změnami v sociální oblasti
T: 8.8.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18
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Parkoviště Hynaisova - vyhodnocení provozu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 19
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Kontrolní akce u HmOl - Následná kontrola splnění nápravných
opatření doporučených v závěru protokolu č. 16/2005 ze dne
22. 2. 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
splnit bezezbytku opatření uvedená pod bodem 5 a 6 Protokolu č. 16/2005 o výsledku
veřejnosprávní kontroly ze dne 22. 2. 2006
T: 11.9.2006
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
3. ukládá
spolupracovat s ředitelem Hřbitovů města Olomouce při realizaci opatření uvedených pod
bodem 5 a 6 Protokolu č. 16/2005 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 22. 2. 2006
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru informatiky
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 22
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Cyklistické stezky - získané finanční příspěvky z rozpočtu
Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smluv s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 23

37

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: 24
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Schválení nabytí movité věci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
nabytí movité věci - cisternové automobilové stříkačky CAS 8 - A 31 v účetní hodnotě
3 104 999,70 Kč do majetku statutárního města Olomouce dle Smlouvy o bezúplatném
převodu majetku č. j. HZSOL 323 - 1/EKO - 2006
3. ukládá
zajistit převzetí a zařazení výše uvedeného vozidla do účetní evidence a předání do užívání
jednotce sboru dobrovolných hasičů v Olomouci - Chválkovicích
T: 8.8.2006
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 25
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru
stavebním Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru stavebním MmOl dle upravené důvodové zprávy s účinností
od 1. 8. 2006
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26
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Organizační změny v odboru majetkoprávním Magistrátu města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce s účinností od
1. 8. 2006 dle upravené důvodové zprávy
b) zařazení finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.1
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru správy
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru správy MmOl dle upravené důvodové zprávy s účinností od
1. 8. 2006
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.2
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru životního
prostředí Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru životního prostředí MmOl dle předložené důvodové zprávy s
účinností od 1. 9. 2006
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.3
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociální
pomoci Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru sociální pomoci MmOl dle upravené důvodové zprávy s
účinností od 1. 9. 2006
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.4

44

Organizační záležitosti - Městská policie

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu dle upraveného bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení financování organizační změny do návrhu rozpočtu na rok 2007 dle upraveného
bodu 2 důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 26.5
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Návrh realizace výstupů z procesního auditu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci výstupů z procesního auditu dle důvodové zprávy
3. ukládá
tajemníkovi MmOl zahájit realizaci prioritních úkolů z procesního auditu - T: do 1. 1. 2007
T: leden 2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.6
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy č. 1
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 27

47

Zahraniční služební cesta do Brettenu v SRN

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 29

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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