USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10.2.2004

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10.2.2004 dle upravené části A)
důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- vypustit ze sledování bod 12, část 5 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002, týkající se programu
regenerace sídliště Úzké díly dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 380 m2
v k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Mgr. Josefu Vackovi bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 156 m2 v
k. ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Romanu Zatloukalovi dle důvodové
zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. st. 57/3 zast. pl. o výměře 215 m2 včetně
objektu kůlny a pozemku parc. č. 48/7 zahrada o výměře 379 m2, vše v k. ú. Lazce, obec
Olomouc předem určenému zájemci panu Alexandru Kunickému dle důvodové zprávy bod I.
3)
4. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 831 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Mgr. Vladimíru a Mgr.
Jarmile Horským dle důvodové zprávy bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 390/9 o výměře 69,50 m2 a 31 m2 v
k. ú. Hejčín předem určenému zájemci Jaroslavu Fryblíkovi dle důvodové zprávy bod I. 5)

6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/1 louka o výměře 400 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce manželům Martině a Evženu Hlobilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce panu Josefu Michálkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 803/2 orná půda o výměře 527 m2 v k. ú.
Slavonín manželům Davidu a Pavlíně Kreselovým dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 735/27 ost. pl. o výměře 230 m2 a části pozemku
parc.č. 735/26 orná půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Hodolany paní Ludmile Lízalové dle
důvodové zprávy bod II. A. 4)
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN a
NN na pozemcích parc. č. 68/10 ost. pl. o výměře 2542 m2, parc. č. 66/41 ost. pl. o výměře
1668 m2, parc. č. 66/53 ost. pl. o výměře 1493 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 198 ost. pl. o
výměře 2414 m2, parc. č. 116/38 ost. pl. o výměře 749 m2, parc. č. 79/7 ost. pl. o výměře
2375 m2, parc. č. 79/29 ost. pl. o výměře 2612 m2 a parc. č. 79/5 ost. pl. o výměře 2363 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Severomoravská
energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na
pozemcích parc. č. 79/4 ost. pl. o výměře 151 m2, parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 18301
m2 a parc. č. 81/3 ost. pl. o výměře 96 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na
pozemcích parc. č. 79/28 ost. pl. o výměře 1443 m2 v k. ú. Olomouc – město, parc. č. 896
zast. pl. o výměře 1343 m2, parc. č. 449/1 ost. pl. o výměře 8368 m2, parc. č. 640 ost. pl. o
výměře 1677 m2, parc. č. 868/1 ost. pl. o výměře 11905 m2, parc. č. 869 ost. pl. o výměře
1358 m2, parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 20300 m2 a parc. č. 875/10 ost. pl. o výměře 5250
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. za
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové
zprávy bod II. A) 12)
13. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení plynovodu STL na
pozemku parc. č. 300/1 orná půda o výměře 2081 m2 v k. ú. Droždín ve prospěch
společnosti DELTA INVEST, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 13)
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na
pozemcích parc. č. st. 11 zast. pl. o výměře 330 m2, parc. č. 22/1 zahrada o výměře 185 m2,
parc. č. 55 ost. pl. o výměře 954 m2, parc. č. 377 ost. pl. o výměře 448 m2, parc. č. st. 454
zast. pl. o výměře 1106 m2, parc. č. 462 ost. pl. o výměře 513 m2, parc. č. 464 zahrada o
výměře 1147 m2, parc. č. 502 ost. pl. o výměře 126 m2, parc. č. 534 ost. pl. o výměře 43 m2,
parc. č. 537 ost. pl. o výměře 81 m2, parc. č. st. 588 zast. pl. o výměře 415 m2, parc. č. st.
589 zast. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 624/2 ost. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 642 ost. pl. o
výměře 587 m2, parc. č. 643 ost. pl. o výměře 525 m2, parc. č. 661 ost. pl. o výměře 2301
m2, parc. č. 705/1 ost. pl. o výměře 4596 m2, parc. č. 707 ost. pl. o výměře 2003 m2, parc. č.
708/7 ost. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 713 ost. pl. o výměře 521 m2, parc. č. 715/1 ost. pl.
o výměře 1495 m2, parc. č. 721 orná půda o výměře 4294 m2, parc. č. 723/1 orná půda o
výměře 207 m2, parc. č. 727/29 ost. pl. o výměře 101 m2, parc. č. 755/1 ost. pl. o výměře
13499 m2, parc. č. 772 ost. pl. o výměře 546 m2, parc. č. 775/1 ost. pl. o výměře 11974 m2,
parc. č. 776/1 ost. pl. o výměře 17488 m2, parc. č. 778/1 ost. pl. o výměře 4669 m2, parc. č.
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779 ost. pl. o výměře 3067 m2, parc. č. 780/1 ost. pl. o výměře 3084 m2, parc. č. 781 ost. pl.
o výměře 432 m2, parc. č. 782 ost. pl. o výměře 1475 m2, parc. č. 783/1 ost. pl. o výměře
1353 m2, parc. č. 784 ost. pl. o výměře 303 m2, parc. č. 785/2 ost. pl. o výměře 971 m2,
parc. č. 786/1 ost. pl. o výměře 7146 m2, parc. č. 787/1 ost. pl. o výměře 3970 m2, parc. č.
787/4 ost. pl. o výměře 1051 m2, parc. č. 787/5 ost. pl. o výměře 522 m2, parc. č. 788 ost. pl.
o výměře 2097 m2 a parc. č. 789 ost. pl. o výměře 460 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 14)
15. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc.
č. 1912 louka o výměře 1 547 m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch objektu č. p. 127
na pozemku parc. č. 1919 zast. pl. o výměře 55 m2 a pozemků parc. č. 1919 zast. pl. o
výměře 55 m2 a parc. č. 1920 louka o výměře 328 m2, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II. A) 15)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1081/24 o výměře 13 m2 v k. ú. Slavonín, části
pozemku parc. č. 487/6 o celkové výměře 26 m2 v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č.
824/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Hodolany společnosti AB Centre, s. r. o. Olomouc dle
důvodové zprávy bod II. A) 17)
17. výpůjčku objektu s pozemkem parc. č. 887/274 zast. pl. a nádvoří o výměře 1870 m2 a
pozemek parc. č. 887/1 ost. pl. o výměře 23872 m2, vše v k. ú. Slavonín statutárnímu městu
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
18. nájemné v NP - sklep v suterénu domu na Dolním náměstí č. 30 ve výši 400,- Kč/m2/rok
dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
19. úplatný pronájem NP - Náves Svobody č. 41 - 22,50 m2 České poště dle důvodové
zprávy bod II. B) 10)
20. nájemci Billard Club Olomouc, za užívání NP Riegrova 5, symbolickou sazbu nájemného
ve výši 1 000,- Kč/rok s účinností od 1.2.2004 za podmínky dodržení současného účelu
nájmu dle důvodové zprávy bod II. B) 11)
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1930 ost.plocha o výměře 30 m2 v
k.ú.Holice u Olomouce předem určenému zájemci panu Václavu Bartoňkovi za podmínky
vybudování parkovací plochy ze zatravňovacích dlaždic dle důvodové zprávy bod IV. 1)
22. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 633 orná půda o výměře 9 m2 ve
vlastnictví paní Růženy Výkrutíkové, část pozemku parc. č. 630 zahrada o výměře 39 m2 ve
vlastnictví pana Michala Psoty, část pozemku parc. č. 624 orná půda o výměře 36 m2 ve
vlastnictví paní Simony Přízové a část parc. 623 orná půda o výměře 28 m2 ve vlastnictví
Josefa a Miloslavy Zdražilových, vše v k.ú. Lošov se statutárním městem Olomouc dle
důvodové zprávy bod IV. 4)
23. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č.614014/97, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové
zprávy bod IV. 5)
24. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614015/97, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava, dle
důvodové zprávy bod IV. 6)
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25. úplatný pronájem objektu č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. pl. o
výměře 189 m2 v k. ú. Olomouc - město panu Janu Grézlovi a Sylvě Grézlové dle důvodové
zprávy bod III. 10)
26.- úplatný pronájem NP o výměře 62 m2 v budově Hořícího domu Hodolany č.p. 975 na
pozemku parc.č.st. 691 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle podmínek důvodové zprávy,
- úplatný pronájem NP o výměře 3 m2 v budově ubytovny Hodolanská č.p. 166 na pozemku
parc.č.st. 243 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti
OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle podmínek důvodové zprávy,
- úplatný pronájem NP o výměře 14 m2 v budově ubytovny tř. Svobody č.p. 78 na pozemku
parc.č.st. 490 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti
OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle podmínek důvodové zprávy,
- úplatný pronájem NP o výměře 9,5 m2 v budově autoprovozu Zikova č.p. 619 na pozemku
parc.č.st. 655 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle podmínek důvodové zprávy,
- úplatný pronájem NP o výměře 62 m2 v budově hlavního divadla tř. Svobody č.p. 432 na
pozemku parc.č.st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle podmínek důvodové zprávy bod IV. 7)
27. úplatný pronájem tepelných zdrojů: plynová kotelna Hořící dům Hodolany č.p. 975 na
pozemku parc.č.st. 691 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
plynová kotelna ubytovna Hodolanská č.p. 166 na pozemku parc.č.st. 243 zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, plynová kotelna ubytovna tř. Svobody č.p. 78 na
pozemku parc.č.st. 490 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
plynová kotelna autoprovoz Zikova č.p. 619 na pozemku parc.č.st. 655 zastavěná plocha a
nádvoří, v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parní výměníková stanice budova
hlavního divadla tř. Svobody č.p. 432 na pozemku parc.č.st. 373 zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti OLTERM & TD Olomouc,a.s. dle
podmínek důvodové zprávy bod IV. 7) .
28. zařazení částky 150.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2004 na § 3329záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví, položku 5171-opravy a udržování, na
opravu havarijního stavu Litovelské brány dle důvodové zprávy bod IV. 8)
29. výpůjčku lisu LUX s tím, že konkrétní předání je nutné odkonzultovat
životního prostředí MmOl dle důvodové zprávy bod IV. 13)

s odborem

2. nevyhovuje žádosti
1. pana Svatopluka Špeldy o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 868/1 ostatní plocha o
výměře 2 000 m2 v k.ú.Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
2. pana Ing. Dalibora Skopala o úplatný pronájem reklamní plochy o výměře 3 m2 na
pozemku parc. č. 590/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
3. pana Aloise Bouchala o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/4 ostatní plocha o
výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
4. manželů Ing. Jana a MUDr. Marie Terrichových o prodloužení lhůty k předložení
územního rozhodnutí, lhůty k podání žádosti o stavební povolení a lhůty odprodeje
nemovitosti dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
5. společnosti euroAWK s.r.o. o umístění reklamních panelů na části pozemku parc. č. 513
ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod II. A) 16)
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6. společnosti AB Centre, s. r. o. Olomouc o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/18
o výměře 13 m2 v k. ú. Hejčín, části pozemku parc. č. 513 o výměře 13 m2 v k. ú. Hejčín,
části pozemku parc. č. 1414/4 o výměře 13 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod
II. A) 17)
7. paní Evy Hečkové, paní Saskie Valentové, manželů Hany a Mgr. Pavla Piňose o úplatný
pronájem NP - Čajkovského 17 - 339,39 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
8. paní Radky Capůrkové o úplatný pronájem NP - Dolní nám. č 26 - 48,7 m2 dle důvodové
zprávy bod II. B) 3)
9. společnosti PNP Praha, a.s. o změnu subjektu na straně nájemce v NP Legionářská 3 dle
důvodové zprávy bod II. B) 9)
10. Kulturní asociaci Nová akropolis o úplatný pronájem NP – Riegrova 5 - 1.NP - 51 m2,
2.NP - 158 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
11. pana Jiřího Bábka o revokaci usnesení RMO ze dne 19. 11. 2003 čísl. spis. seznamu 2
bod III. 4. ve věci nevyhovění žádosti pana Jiřího Bábka o finanční vyrovnání za zhodnocení
pozemku parc. č. 435 orná půda o výměře 1586 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy
bod IV. 10)
3. souhlasí
1. s umístěním reklamních panelů na částech pozemků část pozemku parc. č. 555/2 orná
půda o výměře 2 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, část pozemku parc. č. 1177/11 o
výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 1177/5 o výměře 1 m2, vše ost. pl. v k. ú. Řepčín, parc.
č. 1857/78 orná půda o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce a část pozemku parc. č. 210
ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce pro společnost euroAWK s. r. o. dle důvodové zprávy
bod II. A) 16)
2. s provedením stavebních úprav v NP – Žilinská 26 - 10,75 m2 (1. NP) spočívajících v
zazdění otvoru a osazení dveří do vstupní chodby ve výši 145 000,- Kč s tím, že po doložení
a odsouhlasení faktur budou vložené investice odečteny z nájemného společnosti SPEA
Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
3. s modernizací tepelných zdrojů plynová kotelna Hořící dům Hodolany, plynová kotelna
ubytovna Hodolanská, plynová kotelna ubytovna tř. Svobody, plynová kotelna autoprovoz
Zikova a parní výměníková stanice budova hlavního divadla tř. Svobody, a to formou
technického zhodnocení ve finančním objemu 477.000 Kč bez DPH společností OLTERM &
TD Olomouc,a.s. a s odepisováním tohoto technického zhodnocení společností OLTERM &
TD Olomouc,a.s. z vlastního účetnictví dle důvodové zprávy bod IV. 7)
4. s odkupem 10 sloupů veřejného osvětlení v ulici Zahradní za cenu 5 000,- Kč + DPH, tj. 6
100,- Kč od společnosti PENAM spol. s r. o. za podmínky odpojení el. vedení tohoto
osvětlení z el. přípojky společnosti PENAM, spol. s r. o. a přepojení na přípojku SMO dle
důvodové zprávy bod IV. 11)
5. se zařazením částky 6 100,- Kč do souboru nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
bod IV. 11)
6. se zřízením úložiště skla na části pozemku parc. č. 532/4 o výměře 115 m2 v k.ú.
Chválkovice dle důvodové zprávy bod IV. 12)
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4. nesouhlasí
s navýšením nájemného o inflační koeficient 0,1 % dle důvodové zprávy bod IV. 9)
5. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 4. 11. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. a RMO ze dne 19. 12.
2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. ve věci schválení výše nájemného za úplatný pronájem
objektu č. p. 261 - Helsinská 13 nacházejícího se na části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o
výměře 1000 m2 v k.ú. Neředín při nájemném 400,-,250,-,250,- Kč/m2/rok a úplatný
pronájem pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře 2279 m2 v k. ú. Neředín při nájemném
4,- Kč/m2/rok MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi a schvaluje nájemné za
úplatný pronájem objektu č. p. 261 - Helsinská 13 nacházející se na části pozemku parc. č.
st. 279 zast. pl. o výměře 1000 m2 v k.ú. Neředín ve výši 5 000,- Kč/rok a za úplatný
pronájem pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 2279 m2 v k. ú. Neředín ve výši
1,- Kč/m2/rok do doby převodu, nejdéle však do 30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod III. 6)
2. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2003 ve věci doporučení zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. (pod
budovou) o výměře 1 000 m2 v k. ú. Neředín s MUDr. Alenou Poučovou a MUDr. Igorem
Mazochem při kupní ceně dle znaleckého posudku s tím, že řádná kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do 31. 3. 2004 dle důvodové zprávy bod III. 6)
3. usnesení RMO ze dne 14.1.2003 číslo spis.seznamu 2, bod I. 4 ) ve věci nevyhovění
žádosti pana Václava Bartoňka o úplatný pronájem části pozemku parc.č.1930 ost.plocha o
výměře 30 m2 v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 1)
4. usnesení RMO ze dne 18. 11. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 4) ve věci schválení
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 633 orná půda o výměře 9 m2 ve
vlastnictví paní Růženy Výkrutíkové, část pozemku parc. č. 630 zahrada o výměře 39 m2 ve
vlastnictví pana Michala Psoty, část pozemku parc. č. 624 orná půda o výměře 36 m2 ve
vlastnictví Anny Škráčkové a paní Anežky Snášelové (oprávněný dědic) a část parc. 623
orná půda o výměře 28 m2 ve vlastnictví Josefa a Miloslavy Zdražilových, vše v k.ú. Lošov
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 4)
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej části pozemku parc. č. 1650/1 ost. pl. o výměře 363 m2, parc. č. 1650/10 ost. pl.
o výměře 257 m2, pozemku parc. č. 1650/2 ost. pl. o výměře 417 m2, částí pozemků parc.
č. 1650/3 orná půda o výměře 256, parc. č. 1650/4 orná půda o výměře 441 m2, parc. č.
1650/5 orná půda o výměře 1284 m2, parc. č. 1650/11 orná půda o výměře 3527 m2, parc.
1650/12 orná půda o výměře 1406 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce panu Ing. Vladislavu
Uličnému - INTEXT při kupní ceně ve výši 150,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 695 st. pl. o výměře 1338 m2, parc. č. 311/7 ost. pl. o
výměře 5671 m2, vše v k.ú. Povel a pozemků parc. č. 891 st. pl. o výměře 705 m2, parc. č.
575/27 ost. pl. o výměře 3036 m2, vše v k.ú. Nové Sady z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc za
podmínky, že předmětné pozemky a objekt na pozemku parc. č. st. 695 zast. pl. v k.ú. Povel
budou po dobu 10-ti let ode dne účinnosti smlouvy o převodu předmětných pozemků sloužit
ke stávajícímu účelu a s tím, že statutární město Olomouc vstoupí do práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 311/7 ost. pl. v
k.ú. Povel ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 2)
3. odprodej pozemku parc. č. 533 zahrada o výměře 735 m2 v k.ú. Nemilany manželům
Karlu a Evě Kolaříkovým za kupní cenu ve výši 210,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 4)
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4. odprodej objektu č.p. 253, Ztracená ulice č. 4 s pozemkem parc. č.st. 235 zast. pl. a
nádvoří o výměře 504 m2, vše v k. ú. Olomouc - město (tzv. dům U zlaté štiky) společnosti
MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a. s. za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod
III. 5)
5. odprodej pozemku parc. č. st. 279 zast. pl o výměře 2279 m2 s objektem č. p. 261 Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi za kupní
cenu ve výši 5.220.010,- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč bude uhrazena
do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající část bude uhrazena v 6-ti pololetních
splátkách dle důvodové zprávy s tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí bude podán po zaplacení poslední splátky kupní ceny dle důvodové zprávy bod
III. 6)
6. směnu pozemků parc. č. 446/3 o výměře 38 m2, parc. č. 446/4 o výměře 16 m2 parc. č.
449 o výměře 26 m2, parc. č. 450/4 o výměře 4 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město ve
vlastnictví paní Terezy Sorbiové za pozemky parc. č. 447/5 o výměře 102 m2, parc. č. 447/7
o výměře 5 m2, parc. č. 116/131 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví
statutárního města Olomouce s tím, že paní Sorbiová uhradí cenový rozdíl ve výši 55 900,Kč + 1/2 nákladů 1 542,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na objekt č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem
parc. č. st. 633 zast. pl. o výměře 189 m2 v k. ú. Olomouc – město s panem Janem Grézlem
a Sylvou Grézlovou při kupní ceně ve výši 4. 200 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana Alexandra Kunického o odprodej části pozemku parc. č. st. 57/3 zast. pl. o
výměře 90 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 3)
2. žádosti společnosti ELEMENT STK s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 710/7 ost. pl. o
výměře 7692 m2 a parc. č. 710/10 o výměře 658 m2, vše v k. ú. Hodolany dle důvodové
zprávy bod III. 3)
3. žádosti společnosti COMMODITY TRADING s. r. o. o odprodej objektu č. pop. 224
(Vojanova 26) s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 272 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice dle důvodové zprávy bod III. 7)
4. žádosti pana Ing. Josefa Lébra o odprodej pozemků parc. č. 670/33 orná půda o výměře
119 m2 a parc. č. 670/37 orná půda o výměře 122 m2, vše v k. ú. Chválkovice dle důvodové
zprávy bod III. 9)
5. žádostem JUDr. Petra a JUDr. Jany Elšíkových, paní Ing. Petry Orságové a pana Zdeňka
Chumchala o odprodej objekt č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. pl. o
výměře 189 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 10)
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 34. ve věci
schválení výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 312/5 ost. pl. o výměře 142
m2 v k. ú. Holice u Olomouce společnosti Kappa Packaging Olomouc s. r. o. a schválit kupní
cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 3)
2. část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 52 ve věci výše kupní
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko panu Ing. Jaroslavu Káňovi a schválit kupní cenu ve výši 13 600,- Kč dle
důvodové zprávy bod IV. 2)
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9. ukládá
odboru majetkoprávnímu zveřejnit úplatný pronájem s následným odprodejem pozemku
parc. č. 28/7 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Pavlovičky obecně dle důvodové zprávy bod
II. A) 9)
T: 9.3.2004
O: vedoucí majetkoprávního odboru
10. ukládá
odboru majetkoprávnímu zveřejnit odprodej objektu Čajkovského č. o. 17 s pozemkem parc.
č. st. 675 zast. pl. o výměře 272 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
T: 9.3.2004
O: vedoucí majetkoprávního odboru
11. ukládá
odboru majetkoprávnímu po ukončení nájemní smlouvy s paní Mgr. Olgou Masopustovou
zveřejnit úplatný pronájem NP - Mozartova 6 - 26 m2 - garáž obecně dle důvodové zprávy
bod II. B) 5)
T: 9.3.2004
O: vedoucí majetkoprávního odboru
12. ukládá
zástupci rady města v představenstvu SNO a.s. PhDr. Hanákové zajistit úpravy v NP Náves Svobody č. 41 - 22,50 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
T: 9.3.2004
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil:

3

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
Norská 37, Olomouc, velikosti 1+1, kat. I., č.b. 1, s Marií Dykovou dle dův. zprávy bod 1)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřené na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemcem:
Čížková Renáta, Černá cesta 9
Vláčilová Irena a Zdeněk, Za Vodojemem 8
Zouhar Jiří, Rožňavská 4
Oračková Anna a Milan, Zikova 11
Měrková Lenka, Nešporova 7
Freyová Dana a Radoslav, Zikova 13
Hladík Petr a Marie, Skupova 15
Galusová Markéta a Milan, Zikova 15
Moravské divadlo Olomouc, Opletalova 1
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Skácelová Jitka, Politických vězňů 2
Kohlerová Věra, tř. Svobody 25
Konečná Naděžda, tř. Svobody 25
Vykoukalová Milena a Radek, Černá cesta 19
Machálek Marek a Lenka, Černá cesta 19
Škrobáková Anna, Černá cesta 17
Spáčilová Marcela, Černá cesta 12
Dvořák Břetislav, Černá cesta 15
Hromadová Jana, Dolní náměstí 10/11
Čanecká Hana, Balbínova 9
Hanzlíková Lenka, Balbínova 9
Heczko Marian a Vladěna, Balbínova 9
Janíčková Daniela a Robert, Balbínova 9
Janků Gabriela, Balbínova 9
Javorková Zuzana, Balbínova 9
Kempná Lenka, Balbínova 9
Toncrová (Kozlová) Alena, Balbínova 9
Křížová Jaroslava a Pavel, Balbínova 9
Lepilová Karla a Marek, Balbínova 9
Masaryková Hana a Tomáš, Balbínova 9
Pavlíková Ivana a Adam, Balbínova 9
Poledňáková Renáta a Zdeněk, Balbínova 9
Spáčil Jiří a Marta, Balbínova 9
Šimek Martin a Věra, Balbínova 9
Šretrová Lenka, Balbínova 9
Benová Petra, Balbínova 7
Černá Hana a David, Balbínova 7
Jahnová Eva a Otakar, Balbínova 7
Jurášek Pavel, Balbínova 7
Lisická Lada a Jiří, Balbínova 7
Meszáros Imrich a Simona, Balbínova 7
Olčáková Monika, Balbínova 7
Ryliak Anton a Danuše, Balbínova 7
Skaličková Zdena, Balbínova 7
Šohajová Miroslava, Balbínova 7
Štefanová Pavla, Balbínova 7
Vašíčková Martina, Balbínova 7
Virágová Jana, Balbínova 7
Weinlichová Pavla a Miroslav, Balbínova 7
Würzlerová Alena a Lukáš, Balbínova 7
Zavadil Martin a Michaela, Balbínova 7
Bartl Robert, Sladkovského 1B
Beránek Antonín a Regina, Sladkovského 1B
Brablík Josef a Jitka, Sladkovského 1B
Brancuzský Zdeněk, Sladkovského 1B
Brokeš Radek, Sladkovského 1B
Elišková Pavlína, Sladkovského 1B
Hostaša Libor, Sladkovského 1B
Chrapková Petra a Oldřich, Sladkovského 1B
Kadlčík Robert, Sladkovského 1B
Konštacká Petra, Sladkovského 1B
Vymlátilová Hana, Sladkovského 1B
Zapletal Ivo a Pavla, Sladkovského 1B
Chalupa Petr, Sladkovského 1B
Sedlaříková Marcela, Sladkovského 1B
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b) na dobu určitou 1 roku:
Láhner Lubomír a Hana, Holická 51
Bezděková Ludmila, Holická 51
Pompa Igor a Dáša, Zikova 13
Zlámal Milan, Černá cesta 11
Matulová Věra, Politických vězňů 2
Vuová Eva, Riegrova 3
Koukal Jiří a Janka, Jiráskova 10c - uhradili dluh ve výši 38.304,- Kč
c) na dobu určitou 1/2 roku:
Bandyová Jarmila, Přichystalova 70
Balážová Josefa, Přichystalova 70
Sedláček Mojmír, Přichystalova 70
dle důvodové zprávy bod 2a – c)
2. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
a) na dobu určitou 2 roky:
Petr Záhumenský, Politických vězňů 2, Olomouc
Ludmila Švestková, Černá cesta 9, Olomouc
b) na dobu určitou 1 roku:
Johana Kohutová, Černá cesta 45, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3a, b)
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu:
Josef a Dita Mikušovi, Řezáčova 16, Olomouc
Hana a Jiří Kramplovi, nám.Terera 2, Olomouc
Lubomír Lisický, I.P.Pavlova 62, Olomouc
Miloslav Gotz, Mgr., Wanklova 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a - d)
4. s rozšířením nájemních smluv:
na byt Foerstrova 34, Olomouc Dagmar Arbeitová o syna Dr. Marcela Arbeita
na byt Foerstrova 15, Olomouc Marie a Jan Skotalovi o syna Lukáše Fojtíka
na byt Wolkerova 46, Olomouc Petr Popelka o syna Petra Popelku
na byt Sienkiewiczova 7, Olomouc Marie Švejdová o syna Davida Švejdu
na byt Wellnerova 8, Olomouc Miroslava a František Holíkovi o dceru Olgu Orságovou
na byt Praskova 9, Olomouc František Vařeka o paní Miroslavu Křístkovou
na byt Foerstrova 30, Olomouc Antonie Kimáková o syna Milana Kimáka a snachu Ilonu
Kimákovou
dle důvodové zprávy bod 5 a - f)
Předložil:

4

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti (DPS)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č.23 v DPS Fischerova 6 s panem Stanislavem
Zouharem, trvale bytem Palackého 5, Olomouc
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b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.24 v DPS Fischerova 4 s paní Zdenkou Saligerovou,
trvale bytem Zeyerova 16, Olomouc
Předložil:

5

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Žádost o udělení výjimky z počtu škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním žádosti o udělení výjimky z počtu škol pro školní rok 2004/2005 pro Základní
školu Olomouc - Droždín, Gagarinova 19 a Základní školu Olomouc, Čajkovského 11 dle
upravené přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
ihned odeslat žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje
T: 9.3.2004
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

6

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle upravené přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
předložit znění obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc, na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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Hřiště Duhová energie

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přípravou realizace hřiště Duhová energie dle bodu 3. důvodové zprávy v lokalitách Nové
Sady (modul B) a Neředín - Úzké díly (modul C)
3. ukládá
zajistit přípravu a realizaci stavby hřiště Duhová energie dle bodu 5. důvodové zprávy
T: září 2004
O: vedoucí odboru investic
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

8

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Stipendium SmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí stipendia SmOl následujícím uchazečům:
Mgr. Pavla Slavíčková
Mgr. Alexandra Vlčková
Předložil:

9

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Závěry NKÚ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet roku
2004
3. schvaluje
vykrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici na vratku státní dotace
4. souhlasí
s podáním odvolání k Senátu Nejvyššího kontrolního úřadu dle důvodové zprávy
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Předložil:

10

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 1 str.1
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 13/1997,
ve znění vyhlášek č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 2 str. 1,2
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 2/2000
dle důvodové zprávy bod 2 str. 1,2
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ dle
důvodové zprávy bod 2 str. 1,2
5. schvaluje
odklad zaplacení I. části kupní ceny o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky panu Rudolfu Hégrovi za kupní cenu ve výši 20.483,- Kč vypočtenou
podle vyhlášky č. 13/1997, ve znění vyhlášek č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy
bod 4 str. 2,3
7. schvaluje
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 275/2 ost. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice
předem určenému zájemci, a to manželům MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým dle důvodové
zprávy bod 5 str. 3,4
8. schvaluje
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 275/3 ost. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Nová Ulice
předem určenému zájemci, a to ing. Marku Miklasovi dle důvodové zprávy bod 5 str. 3,4
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej pozemku parc. č. st. 1658/1 zast. pl. o výměře 47 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to
panu ing. arch. Janu Šmoldasovi za kupní cenu ve výši 30.580,- Kč dle důvodové zprávy
bod 6 str. 4
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej pozemku parc. č. 501/15 zahrada o výměře 321 m2 v k. ú. Nové Sady, a to
manželům Tomášovi a Dianě Vebrovým za kupní cenu ve výši 85. 300,- Kč dle důvodové
zprávy bod 7 str. 4,5
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11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové kupující a nové kupní ceny za bytové jednotky č. 14 a č. 19 v domě Nešporova 7 po
vzájemné výměně dle důvodové zprávy bod 8 str. 5
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 825/5 v domě Dvořákova 18 Sylvě Valinčičové za kupní cenu ve
výši 89.632,- Kč z toho I. část kupní ceny činí 48.682,- Kč a II. část kupní ceny činí 40.950,Kč dle důvodové zprávy bod 9 str. 5,6
13. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 10 str. 6,7
14. schvaluje
uznání faktur předložených po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy bod 11 str. 7
15. schvaluje
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle upravené důvodové zprávy bod 12
str. 8
16. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 13 str. 8
17. souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 904 zast. pl. o výměře 465 m2 v k. ú.
Hodolany předem určenému zájemci dle důvodové zprávy bod 14 str. 9
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Organizační zajištění prodeje domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ve snaze urychlit prodej domů předložit RMO návrh organizačního zajištění prodeje domů
T: 9.3.2004
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Rozpočtové změny roku 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu - část A, B a C
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu na rok 2004 - část A
b) úpravu rozpisu rozpočtu dle položek rozpočtové skladby, platné od 01. 01. 2004
c) rozpočtové změny roku 2004 - část B, varianta 1
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
3. schvaluje
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy - část C
4. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004
- část A, B, C
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Změna plánu investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyřazením akcí k realizaci v roce 2004 se spoluúčastí programu Phare dle důvodové
zprávy a přesunem finančních prostředků na akce k realizaci v roce 2004 dle přílohy č. 3
důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat akce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
T: 15.6.2004
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit financování akce Tř. Míru II. v roce 2005 ve výši rozdílu dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy
T: 15.6.2004
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
předložit návrh na změnu plánu do ZMO dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
T: 23.3.2004
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

Petřík Miroslav, náměstek primátora
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Nekryté požadavky roku 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vykrytí pol. č. 2 a pol. č. 6 ze soupisu nekrytých požadavků z rezervy rozpočtu dle
upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Výsledky hospodaření statutárního města Olomouce za rok
2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. doporučuje zastupitelstvu
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003
b) v souladu s § 17, odst. 7 Zákona č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením města Olomouce v roce 2003, a to „bez výhrad“
3. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 16. 03. 2004 finanční
vypořádání se státním rozpočtem a výsledky hospodaření za rok 2003
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. ukládá
navrhnout další postup při správě portfolia
T: 9.3.2004
O: Novotný Martin, náměstek primátora
5. ukládá
předložit RMO komentář k čerpání rozpočtu odboru správy za rok 2003
T: 9.3.2004
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

16

Novotný Martin, náměstek primátora

Poskytnutí ručení za půjčku ZOO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu
schválit zajištění půjčky dle důvodové zprávy ručitelským prohlášením SmOl
3. ukládá
nám. primátora M. Novotnému předložit Zastupitelstvu města Olomouce poskytnutí zajištění
dle důvodové zprávy ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Zimní stadion – pohledávka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. pověřuje
Ing. Czmera, náměstka primátora, zpracováním nabídek na odkoupení pohledávek dle
důvodové zprávy a ukládá návrh předložit RMO
T: 9.3.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Aquapark

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým programem semináře pro zastupitele města Olomouce, který se bude konat v
Jihlavě ve dnech 26.2.- 27.2.2004
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Začlenění IDOS do IDSOK

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
začlenění IDOS do IDSOK k 3.4.2004
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3. ukládá
připravit smlouvu o začlenění IDOS do IDSOK
T: 9.3.2004
O: vedoucí odboru dopravy
4. ukládá
připravit smlouvy s obcemi, které byly začleněny do IDOS před 1.8.2003
T: 23.3.2004
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Tarifní podmínky a nařízení obce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
tarif IDSOK na území zóny 71 dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností od
3.4.2004
3. schvaluje
nařízení č. 2/2004 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na
území města Olomouce dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy s účinností od 3.4.2004
4. ukládá
zajistit informování veřejnosti
T: 6.4.2004
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo Arcidiecézní charity v souladu s důvodovou
zprávou ad A
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazených parkovacích stání pro 3 vozidla ČSOB, a.s. v souladu s
důvodovou zprávou ad C
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4. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 6 vozidel zákazníků Ferrocentra, v souladu s důvodovou
zprávou ad D
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Phare 2003/I Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržené složení projektového týmu dle části 3.1. důvodové zprávy
3. souhlasí
se závazkem konečného příjemce SMO týkajícím se kofinancování následovně:
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu PZ OlomoucŠlechtitelů + Podnikatelský inkubátor do programu Národního programu Phare 2003 (část I)
CZ2003/004-338.08.01, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu
zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.
Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 5% DPH v rámci celkových
oprávněných nákladu projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením
kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s
dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu.
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit závazek konečného příjemce SMO týkající se
kofinancování následovně:
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu PZ OlomoucŠlechtitelů + Podnikatelský inkubátor do programu Národního programu Phare 2003 (část I)
CZ2003/004-338.08.01, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu
zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.
Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 5% DPH v rámci celkových
oprávněných nákladu projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením
kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s
dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu.
5. ukládá
předložit závazek konečného příjemce Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
předložit dodatek k Dohodě o poskytnutí finančního příspěvku UP Olomouc v souladu s částí
8.5 důvodové zprávy
T: 23.3.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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7. ukládá
analyzovat pokyny pro žadatele z hlediska agendy a procedur na MMOL a navržená opatření
a zodpovědnosti předložit RMO
T: 9.3.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru investic
vedoucí odd. hospodářského rozvoje
8. ukládá
zajistit plnění plánu přípravy projektu dle přílohy č.1 důvodové zprávy
T: 6.4.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
vedoucí odd. hospodářského rozvoje
9. souhlasí
s vypsáním cílové odměny v návaznosti na projektový a realizační tým za podmínky zařazení
projektu do programu a úspěšné realizace projektu zajišťující přidělení grantu
10. ukládá
zpracovat pravidla cílových odměn v návaznosti na projekt aplikovatelná na projekty týkající
se finanční pomoci Evropského společenství
T: 20.4.2004
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Změny ÚPD - dodatek pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 16.3. 2004 doplněný návrh na pořízení změny č. XII ÚPnSÚ
Olomouc
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
na svém zasedání dne 16. 3. 2004 pořízení změny č.XII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 19 ul. Welnerova, plocha pro parkoviště dle doplněného návrhu
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Změny ÚPD - dodatek pořízení změny RP Povel Čtvrtky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit dodatek k pořízení změny regulačního plánu Povel Čtvrtky na zasedání ZMO dne
16.3.2004
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16.12.2003 v bodě 18.2 - Pořízení změny č.I regulačního plánu Povel
Čtvrtky v části týkající se lokality 1 - Družební ulice, dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Generel předzahrádek v MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
doporučený postup při povolování restauračních předzahrádek v MPR Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Příspěvky - kultura, oživení centra, publikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti kultury dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací dle upravené
přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti Oživení centra dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy
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5. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravených příloh č. 1 - 3 důvodové zprávy a v
souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce
T: 1.6.2004
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6. ukládá
OVVI zpracovat ve spolupráci s manažerem CR harmonogram programu „Oživení centra“
T: 1.6.2004
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. schvaluje
zařazení částky 100.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků v oblasti kultury a současně
vykrytí částky 100.000 Kč z rozpočtové rezervy na příspěvky v oblasti kultury
8. schvaluje
zařazení částky 275.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků dle přílohy č. 4 důvodové
zprávy
9. ukládá
předložit příspěvky nad 50.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Moravské divadlo Olomouc – studie

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
ustavení pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
ve spolupráci s pracovní skupinou předložit návrh postupu přípravy rekonstrukce
Moravského divadla Olomouc
T: 23.3.2004
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Školní hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
realizace akcí dle bodu B 1) důvodové zprávy
3. schvaluje
postup přípravy dle bodu B 2) upravené důvodové zprávy
4. ukládá
zajistit a připravit realizaci akce dle bodu B 1) důvodové zprávy
T: 20.4.2004
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Bezbariérová Olomouc - přechody komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat návrh bezbariérových úprav na trase Havlíčkova, Javoříčská až k podchodu
Fakultní nemocnice dle diskuse v RMO
T: 9.3.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Rekonstrukce mostu u kojeneckého ústavu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle varianty č. 3 bodu B) důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
statutárního města Olomouce nestátním subjektům působícím
v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy a
v souladu s Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce
T: 23.3.2004
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit příspěvky nad 50.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Převod agendy a majetku odboru státní sociální podpory MmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy
b) s ukončením nájemních smluv na detašovaná pracoviště odboru státní sociální podpory
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

MDO - odměna z FKSP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím peněžitého daru z FKSP dle důvodové zprávy
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů - žádost o zařazení
do soupisu nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků na rozpočet SmO pro
rok 2004
3. schvaluje
vykrytí požadavku dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Návrh programu 9. ZMO, konaného dne 16.3.2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
- termín konaní ZMO: na úterý dne 16.3.2004
- místo konání ZMO: aula Právnické fakulty UP Olomouc
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 9. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Zahraniční služební cesta do Owensboro

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Zahraniční služební cesta - Luzern

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Povolení vjezdu do pěší zóny, bezplatné parkovací karty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upraveného bodu I. důvodové zprávy
3. schvaluje
přidělení bezplatných parkovacích karet dle bodu II. důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Organizační záležitosti - veřejnoprávní smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení RMO z 13.1.2004 v odst. A bodu 19 upravené důvodové zprávy
3. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv s obcemi dle důvodové zprávy
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Poskytnutí daru z majetku statutárního města Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí daru z majetku SmOl organizaci Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci dle
důvodové zprávy
3. schvaluje
poskytnutí daru z majetku SmOl organizaci Oblastní unie neslyšících v Olomouci dle
důvodové zprávy
4. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí daru dle důvodové zprávy
T: 23.3.2004
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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Garáže MNG Comp. s.r.o. – informativně

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s majetkoprávním odborem předložit závěrečnou
zprávu o majetkoprávním vyrovnání s firmou MNG Comp. s.r.o. v rámci obytného okrsku v
Olomouci - Hodolanech včetně právního posouzení
T: 9.3.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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