USNESENÍ
ze 42. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15.6.2004
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15.6.2004 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
tato svá usnesení:
- bod 61, část 3 usnesení RMO ze dne 9.3.2004, týkající se vyčlenění kotelny ze správy
Olterm & TD
- bod 34, část 3 usnesení RMO ze dne 18.5.2004, týkající se dopadů změn DPH
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. úplatný pronájem NP - Peškova ul. č. 1 - 93,08 m2 Charitě Olomouc dle důvodové zprávy
bod I. B) 1)
2. havarijní rekonstrukci tzv. veřejné části kanalizační přípojky k objektu Na Rybníčku 8,
Olomouc, dle důvodové zprávy bod III. 1)
3. uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Nový program bydlení lokalita Nový
Svět - Olomouc“, komunikace a veřejného osvětlení“, mezi statutárním městem Olomouc a
Ing. Petrem Křenkem, dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. nevyhovuje žádosti
společnosti SGR Marketing-Service-Center, v. o. s. o úplatný pronájem části pozemku parc.
č. 549/4 ostatní plocha o výměře 2 m2 ( výměra reklamní plochy 2 x 12 m2 ) v k. ú. Nová
Ulice dle důvodové zprávy bod I. A) 1)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemku parc. č. 831 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc manželům Mgr. Vladimíru a Mgr. Jarmile Horským za kupní cenu ve výši 47 600,Kč dle důvodové zprávy bod II. 2)

2. odprodej budovy bez č. p. V hlinkách 11 s pozemky parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 172
m2 a parc. č. 1250/3 zast. pl o výměře 170 m2, vše v k. ú. Nová Ulice společnosti BELLS ELEVEN s. r. o. za kupní cenu ve výši 2. 067 449,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti Severomoravské energetiky, a. s. o odprodej stavební části transformační stanice
- Moravské divadlo Olomouc, na pozemku parc. č. 1800 v k.ú. Olomouc - město, dle
důvodové zprávy bod II. 1)
2. žádosti společnosti Caffe Mokambo CZ, s. r. o. o odprodej budovy bez č. p. V hlinkách 11
s pozemky parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 172 m2 a parc. č. 1250/3 zast. pl o výměře 170
m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 4)
5. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 37 ve věci nevyhovění
žádosti společnosti BELLS - ELEVEN s. r. o. o odprodej budovy bez č. p. V hlinkách 11 s
pozemkem parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 172 m2 a parc. č. 1250/3 zast. pl o výměře 170
m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 4)
6. trvá
1. na původním usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004 ve věci doporučení zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 5 ve věci
nevyhovění žádosti manželů Miloslava a Mgr. Jitky Zdráhalových a pana MUDr. Miloslava
Zdráhala o odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. 3)
2. na původním usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004 ve věci schválení zveřejnění odprodeje
pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce předem určeným
zájemcům manželům Miloslavu a Mgr. Jitce Zdráhalovým a panu MUDr. Miloslavu
Zdráhalovi dle důvodové zprávy bod II. 3)
7. ukládá
vypovědět nájemní smlouvu se společností SGR Marketing-Service-Center, v. o. s. dle
důvodové zprávy bod I. A) 1)
T: 29.6.2004
O: vedoucí majetkoprávního odboru
8. ukládá
prověřit stavbu kolmých stání v ulici Rošického dle důvodové zprávy bod I. A) 2)
T: 29.6.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
9. ukládá
udělit panu Jaromíru Hýblovi souhlas se vstupem na část pozemku parc. č. 249/8 trvalý
travní porost o výměře 135 m2 a část pozemku parc. č. 589/5 ostatní plocha o výměře 60
m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce za účelem zpevnění komunikace dle důvodové
zprávy bod III. 3)
T: 29.6.2004
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

2

3

Majetkoprávní záležitosti - převod pozemků v k.ú. Unčovice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu
převod pozemků v k.ú Unčovice dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Modernizace ČOV dle směrnice EU

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se
záměrem
financování
modernizace
ČOV
se
spoluúčastí
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s dle bodu B důvodové zprávy

provozovatele

3. ukládá
dopracovat výsledné znění Dodatku č. 21 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě
veřejného vodovodu a kanalizace dle diskuse v RMO a předložit jej ke schválení RMO
T: 29.6.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
informovat nejbližší zasedání ZMO o záměru RMO dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - Areál Poděbrady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit svoz odpadků z areálu Poděbrady v letní sezóně roku 2004 dle upravené důvodové
zprávy
T: 29.6.2004
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
1. se Ščukovou Růženou a Ladislavem dle důvodové zprávy, bod 1 a)
2. s Fišarou Františkem dle důvodové zprávy bod 1 b )
3. s Lupuliakovou Marcelou dle důvodové zprávy bod 1 c)
4. se Štafovou Janou dle důvodové zprávy bod 1 d)
5. s Balážovou Justinou dle důvodové zprávy bod 1 e)
3. souhlasí
1. s rozšířením nájemních smluv u vojenských bytů:
Balabuch Miroslav - Ž o rozšíření NS o manželku Věru Balabuchovou
Berková Marie - Ž o rozšíření NS o manžela Miroslava Berku
Coufal Václav - Ž o rozšíření NS o manželku Jitku Coufalovou
Durkalcová Edita - Ž o rozšíření NS o manžela Jaroslava Durkalce
Faltýnek Miloš - Ž o rozšíření NS o manželku Martu Faltýnkovou
Fridrichovský Jaroslav - Ž o rozšíření NS o manželku a dceru Lidušku a Vladimíru
Fridrichovskou
Honza Jiří - Ž o rozšíření NS o vnuka Michala Horáka
Hrbková Marta - Ž o rozšíření NS o vnuka Romana Dvořáka
Hron Jan - Ž o rozšíření NS o manželku Máriu Hronovou
Kaštovský Kamil - Ž o rozšíření NS o manželku Milenu Kaštovskou
Koutný Vladimír - Ž o rozšíření NS o manželku Evou Koutnou
Krajzinger Vladimír - Ž o rozšíření NS o manželku Helenu Krajzingerovou
Krpec Ladislav - Ž o rozšíření NS o manželku Marcelu Krpcovou
Krumpholec Jiří - Ž o rozšíření NS o manželku Martu Krumpholcovou
Křivánek Miroslav - Ž o rozšíření NS o manželku Jarmilu Křivánkovou
Mačát Libor - Ž o rozšíření NS o manželku Zuzanu Mačátovou
Mandát Karel - Ž o rozšíření NS o manželku Magdalénu Mandátovou
Matějka Zdeněk - Ž o rozšíření NS o manželku Hanu Matějkovou
Měšťánek František - Ž o rozšíření NS o manželku Danuši Měšťánkovou
Otavová Vlastimila - Ž o rozšíření NS o vnučku Lucii Dvořákovou
Pavelka Antonín - Ž o rozšíření NS o manželku Marii Pavelkovou
Pecina Petr - Ž o rozšíření NS o manželku Vlastu Pecinovou
Plášil František - Ž o rozšíření NS o manželku Martu Plášilovou
Purmenský Alois - Ž o rozšíření NS o manželku Ludmilu Purmenskou
Sand Jiří - Ž o rozšíření NS o manželku Marii Sandovou
Sonnevendová Květoslava - Ž o rozšíření NS o syna Radomíra Sonnevenda
Staněk Jiří - Ž o rozšíření NS o manželku Slavomíru Staňkovou
Stříteský Karel - Ž o rozšíření NS o manželku Danu Stříteskou
Táborský Petr - Ž o rozšíření NS o manželku Alenku Táborskou
Vaněk Ladislav - Ž o rozšíření NS o manželku Libuši Vaňkovou
Vogl Vladimír - Ž o rozšíření NS o manželku Annu Voglovou
Dle důvodové zprávy bod 2)
2. s poskytnutím bytu mimo pořadí:
pro Janoše Petra
pro Havlenovou Evu
dle důvodové zprávy bod 3 a, b)
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3. s vystavením nové nájemní smlouvy - vojenské byty:
pro Procházkovou Miluši
pro Ištokovou Renatu
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)
4. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
Zástěrová Olga
Schovánková Aurelia
dle důvodové zprávy bod 5 a)
b) na 1 rok s nájemci:
Spěváková Květa
Ištok Vladimír, Eva
Šoltýs Josef
dle důvodové zprávy bod 5 b)
5. s uzavřením nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu:
Eugen Spálený
dle důvodové zprávy bod 6)
6. s rozšířením nájemní smlouvy:
na byt Jitky Hanákové o dceru Jitku Hanákovou
na byt Josefy Benešové o vnuka Radomíra Švédu
na byt Marty Šmehlíkové o vnuka Jana Skřivánka
na byt Ludmily Horákové o Janu Kabilkovou
na byt Josefa Steigera o vnuka Zdeňka Steigera
na byt Bohumily Kovářové o vnuka Miroslava Kováře a
vnučku Janu Kovářovou
na byt Vladimíar Kurfursta o syna Lubomíra Kurfursta
dle důvodové zprávy bod 7, 1- 7)
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Ubytovny MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s využitím ubytovny dle důvodové zprávy bod A.
3. ukládá
předložit RMO rozpracované varianty k bodu B) důvodové zprávy
T: 5.10.2004
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil:

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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TRV - návrh řešení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle varianty č. III. upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou Stalmachovou dle důvodové zprávy
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Irenou Opravilovou dle důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 516 ost. pl. o výměře 197 m2 v k. ú. Olomouc-město budoucím
spoluvlastníkům domů Wanklova 14 a Kpt. Nálepky 4 za kupní cenu 42.934,- Kč dle
důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2
3. vyhovuje
žádosti pana P. Hogela dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
4. revokuje
část svého usnesení ze dne 1. 6. 2004 ve věci předložených kupních cen domu Wanklova
14 dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní ceny domu Wanklova 14 s pozemkem parc. č. st. 1070/1 zast. pl. o výměře 285 m2 v
k. ú. Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 14 za
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
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6. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 4 str. 3
7. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 5 str. 3
8. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny ve výši 44.854,- Kč paní Bronislavě Štenclové dle důvodové
zprávy bod 6 str. 3
9. 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 7 str. 4
10. schvaluje
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 8 str. 4
11. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 26.9.02 ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 525/9 v
domě Sokolská 2 paní Mileně Šlesingerové (včetně podílu paní Kateřiny Balážové) za kupní
cenu 72 953,- Kč dle důvodové zprávy bod 9 str. 4, 5, 6
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové prostory jednotky č. 443/10 v domě Pavelčákova 18 se spoluvlastnickým
podílem 716/4761 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 420 zast. pl.
oprávněným nájemcům panu Miroslavu Čoupkovi a Kamilu Gastovi za kupní cenu ve výši
461.718,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 str. 6
13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schválit nové kupní ceny domu Tř. Svornosti 1, 1a s
pozemkem parc. č. st. 109 zast. pl. o výměře 822 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy
bod 11 str. 6, 7
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců domu Tř. Svornosti 1, 1a manželům Jiřímu a Vojtěšce Novákovým a paní
Zdeňce Loutocké ve věci odkoupení celého domu do osobního vlastnictví dle důvodové
zprávy bod 11 str. 6, 7
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
stížnosti paní Rolencové uvedené v příloze č. 2 dle důvodové zprávy bod 12 str. 7
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců domu Tomkova 39 ve věci vypracování oponentního znaleckého posudku a
trvat na kupních cenách schválených ZMO dne 16.3.2004 dle důvodové zprávy bod 13
str. 7, 8
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej volné nebytové prostory jednotky č. 649/13 (bývalé restaurace Luneta) v domě
Javoříčská 2 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 14 str. 8
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18. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem o pronájem popř. odkoupení předmětné nebytové prostory v domě Javoříčská 2
dle důvodové zprávy bod 14 str. 8
19. nevyhovuje
žádosti pana Zdenka Hlinky ve věci pronájmu části balkónu v domě Masarykova 21 dle
důvodové zprávy bod 15 str. 8, 9
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatné nabytí ideálního podílu 1/20 domu Riegrova 3 s pozemkem parc. č. st. 381 zast.
pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, do majetku statutárního města Olomouc, a to na
základě darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým
krajem dle důvodové zprávy bod 17 str. 10
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej části pozemku parc. č. st. 813 zast. pl. o výměře 9 m2 za kupní cenu ve výši
5.984,- Kč spoluvlastníkům domu Dukelská 3 dle důvodové zprávy bod 19 str. 11, 12
22. schvaluje
manželům Papouškovým splátkový kalendář na předmětné pozemky, a to na čtyři splátky ve
výši 66.999,- Kč po dobu 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy. První splátka bude uhrazena
do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, nezaplacením jedné splátky v termínu přichází kupující
o výhodu splátek dle důvodové zprávy bod 20 str. 12
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej předmětné nebytové prostory v domě Kosinova 2 nájemci A.T.N., spol. s. r. o. za
kupní cenu ve výši 489.121,- Kč dle důvodové zprávy bod 21 str. 12, 13
24. schvaluje
odklad zaplacení I. části kupní ceny za bytovou jednotku o dva měsíce dle důvodové zprávy
bod 22 str. 13
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej pozemku parc. č. st. 602 zast. pl. o výměře 804 m2 v k. ú. Chválkovice předem
určenému zájemci a to spoluvlastníkům domu Chválkovická 84 za kupní cenu ve výši
68 250,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 23 str. 1
26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 174/1 zast. pl. o výměře 272 m2 v k. ú. Chválkovice
předem určenému zájemci a to manželům Bohuslavu a Vlastimile Ištokovým za kupní cenu
ve výši 11 322,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 24 str. 1
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odprodej pozemku parc. č. 328/2 ost. pl. o výměře 209 m2 v k. ú. Povel předem určenému
zájemci a to spoluvlastníkům domu Schweitzerova 21 za kupní cenu ve výši 58 939,- Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod 25 str. 1, 2
Předložil:

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města
nestátním subjektům působícím v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s
Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, schválenými RMO dne
24.9.2002
T: 20.7.2004
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dohody o poskytnutí příspěvků v souladu s pravidly o poskytování příspěvků z
rozpočtu SmOl
T: 29.6.2004
O: vedoucí odboru školství
4. souhlasí
se zařazením žádosti DHK Zora Olomouc a SK UP Olomouc - basketbal žen do soupisu
nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města

P- centrum - příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční příspěvek dle upravené důvodové zprávy
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3. ukládá
uzavřít dohodu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 29.6.2004
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Žádost o změnu účelu využití poskytnutého finančního
příspěvku z rozpočtu města v roce 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vyhovuje
žádosti o.s. FOD Olomouc dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 29.6.2004
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o
prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1.778.895,-- Kč do 31.12.2005
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33
T: ihned
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
předložit návrh na prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1,778.895,-Kč do
31.12.2005 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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Rozpočtové změny roku 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2004
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých
požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení žádosti do soupisu nekrytých požadavků
3. doporučuje zastupitelstvu
vykrytí částky dle důvodové zprávy
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Plavecký bazén - koncepce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit materiál RMO po projednání v poslaneckých klubech
T: 5.10.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc - dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 29.6.2004 Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ
Olomouc s úpravou změny č. XII/17 u botanické zahrady dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
na svém zasedání upravený Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Areál ekologických aktivit

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s rozšířením projektu Areál ekologických aktivit o interiérové vybavení objektu
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu 4 důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Dopravní obslužnost - Connex

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh smlouvy s dopravcem Connex Morava, a.s. na ostatní dopravní obslužnost linek mimo
IDOS na r. 2004 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. - IDOS dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
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4. ukládá
podepsat smlouvu s dopravcem Connex Morava, a.s. - mimo IDOS
T: 29.6.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. - IDOS
T: 29.6.2004
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MARCO POLO v ulici
Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 50 m2 dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinárna M v ulici Riegrova
22-24, v rozsahu 9,9 m2 dle předložené důvodové zprávy
4. souhlasí
s provozní dobou předzahrádek dle bodu 2 a 3 usnesení do 22,00 hod
5. schvaluje
změnu provozní doby pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na Dolní
náměstí 14, Olomouce v rozsahu 325 m2 dle předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
změnu provozní doby pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace CASABLANCA
na Dolní náměstí 12, Olomouce v rozsahu 88 m2 dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Chodníky - akce v r. 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci akcí A 1 - 5, B 1 - 4 dle důvodové zprávy
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3. ukládá
realizovat akce bodu A 1 - 5, B 1 - 4 dle důvodové zprávy
T: 5.10.2004
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Hynaisova 10 - parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

ZŠ Demlova, ZŠ Terera - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup realizace akcí dle bodu A 1, B 1
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Malá parkoviště - návrh na zpracování PD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
k projekční přípravě akce č. A 1, 2 a B 1, 2, 3 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. vyhovuje žádosti
paní Lenky Špakové o odklad splátek na dobu pěti měsíců u úvěru č. 00/1300.
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

DPH u městských a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. ukládá
věcně příslušným náměstkům a tajemníkovi MmOl posoudit stanoviska akciových
společností, příspěvkových organizací SMO a Magistrátu města Olomouce ke kvantifikaci
dopadu DPH na jejich hospodaření
T: 29.6.2004
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
3. ukládá
náměstkovi primátora Martinu Novotnému zajistit posouzení stanoviska akciových
společností a příspěvkových organizací daňovým odborníkem
T: 29.6.2004
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. ukládá
předložit do RMO kvantifikaci dopadu DPH u akciových společností SMO, příspěvkových
organizací SMO a Magistrátu města Olomouce
T: 29.6.2004
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Zahraniční služební cesta do Subotice a Nördlingenu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
- s účastí na zahraniční služební cestě do Subotice dle důvodové zprávy upraveného bodu I.
- s účastí na zahraniční služební cestě do Nördlingenu dle důvodové zprávy upraveného
bodu II.
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Povolení vjezdu do pěší zóny

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

Rozpracování usnesení z 10. zasedání ZMO, konaného dne
8.6.2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 3, části 4 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Velká hala zimního stadionu:
- primátorovi města Ing. Martinu Tesaříkovi podepsat pověření
1. tajemníkovi Magistrátu města Olomouce panu Bc. Janu Večeřovi a náhradníkům v pořadí:
2. Mgr. Ing. Petr Konečný
3. Mgr. Svatopluk Ščudlík
T: 29.6.2004
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
2. ukládá
k bodu 3, části 5 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Velká hala zimního stadionu:
- tajemníkovi Magistrátu města Olomouce panu Bc. Janu Večeřovi a náhradníkům účastnit
se dražby dne 22.6.2004 dle důvodové zprávy předložené ZMO
T: 29.6.2004
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
3. pověřuje
k bodu 7, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Recyklace a úplné zneškodnění výrobků
domácího chlazení, Olomouc - podpis smlouvy se SFŽP:
- primátora města Olomouce k podpisu smlouvy č. 12620282 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (T: ihned)
T: 29.6.2004
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. ukládá
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Aquapark Olomouc + dodatek:
- předložit na další jednání ZMO návrh na založení obchodní společnosti dle bodu 6.2.
důvodové zprávy předložené ZMO (T: zasedání ZMO v září 2004)
T: 7.9.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Novotný Martin, náměstek primátora
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5. ukládá
k bodu 10, části 5 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Aquapark Olomouc + dodatek:
- předložit na další jednání ZMO návrh smlouvy o příspěvku na realizaci páteřní komunikace
a infrastruktury v lokalitě Pod Vlachovým se společností GEMO OLOMOUC spol. s r.o. dle
bodu 5.1. důvodové zprávy (T: zasedání ZMO v září 2004)
T: 7.9.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
6. ukládá
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Financování aquaparku:
- dále prověřovat alternativní možnosti financování výstavby aquaparku a průběžně
informovat ZMO (T: září 2004)
T: 7.9.2004
O: Novotný Martin, náměstek primátora
7. ukládá
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Návrh Programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ na rok 2004:
- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města
Olomouce ze dne 8.6.2004, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí státní
účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004
(T: ihned)
T: 29.6.2004
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
8. ukládá
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Smlouvy s obcemi na r. 2004:
- podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného
dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravců (DPMO, a. s.,
Connex Morava, a. s.) dle příloh důvodové zprávy předložené ZMO
T: 29.6.2004
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
9. ukládá
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Návrh upraveného zadání změny č. XI
ÚPnSÚ Olomouc:
- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc
(T: ihned)
T: 7.9.2004
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
10. ukládá
k bodu 18, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Změny č. I regulačního plánu Sídliště Povel
Čtvrtky - schválení návrhu zadání:
- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změn č. I regulačního plánu
Sídliště Povel Čtvrtky (T: ihned)
T: 7.9.2004
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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11. ukládá
k bodu 21, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - SKI Areál Hlubočky - prominutí pohledávky:
- uzavřít smlouvu o prominutí pohledávky se SKI Areálem Hlubočky (T: ihned)
T: 29.6.2004
O: Novotný Martin, náměstek primátora
12. ukládá
k bodu 24, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Pojmenování ulice:
- informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice (T: ihned)
T: 29.6.2004
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Návrh programu 11. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
- termín konání 11. ZMO: na úterý 29.6.2004 od 14.oo hod.
- místo: zasedací místnost primátora, I. posch. radnice
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 11. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Kontrolní akce - Rekonstrukce Polská ulice

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

Plavecký stadion, střecha - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu c) důvodové zprávy
3. ukládá
postupovat dle bodu c) důvodové zprávy
T: 29.6.2004
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Pomoc městu Litovel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím finančního daru městu Litovel ve výši 100.000,- Kč
3. doporučuje zastupitelstvu
schválit poskytnutí daru městu Litovel
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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