USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21.12.2004

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 21.12.2004 dle upravené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- bod 9, část 3 usnesení RMO ze dne 15.7.2003, týkající se ubytovny Milo
- bod 24, část 3 usnesení RMO ze dne 18.5.2004, týkající se plánu investic r. 2005
- bod 49, část 2 usnesení RMO ze dne 7.9.2004, týkající se cyklostezek
- bod 4, část 3 usnesení RMO ze dne 2.11.2004, týkající se Městské policie Olomouc
- bod 6, část 3 usnesení RMO ze dne 2.11.2004, týkající se Moravského divadla Olomouc
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 95/27 ost. pl. o výměře 440 m2 v
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti DELTA ARMY,
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I.
2. uzavření nájemní smlouvy č.267 N 04/21 na pozemky p. č. 551/1 zahrada o výměře 4324
m2, p. č. 551/2 zahrada o výměře 96 m2 a p.č. 487 zahrada o výměře 724 m2 v k.ú.
Nemilany s ročním nájemným 642,-Kč,splatným ročně pozadu k 1. 10. běžného roku dle
důvodové zprávy bod II. A) 1)
3. dohodu o zaplacení náhrady za užívání nemovitosti č. 267N 04/21 a úhradu částky 1926,Kč za období od 1. 1. 2002 do 31.12.2004 dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
4. uzavření nájemní smlouvy č.265N04/21 na pozemky p.č.36/2,86/2 a 86/5 v k.ú.Klášterní
Hradisko s ročním nájemným ve výši 15 050,-Kč,splatným ročně dopředu k 1.10.běžného
roku dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
5. dohodu o zaplacení náhrady za užívání nemovitosti č. 265 N 04/21 a úhradu částky
45 150,- Kč za období od 1.1. 2002 do 31.12. 2004 dle důvodové zprávy bod II. A) 2)

6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc manželům Magdalini a Jaroslavu Oravcovým dle důvodové
zprávy bod II. A) 3)
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc panu Aloisi Seidlerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínek
odboru životního prostředí dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
9. úplatný pronájem pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 943 m2 v k. ú. Pavlovičky,
obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové
zprávy bod II. A) 7)
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú.
Hodolany paní Růženě Ulmanové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II.
A) 10)
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú.
Hodolany panu Janu Richterovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A)
11)
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 15 m2 v k. ú.
Olomouc - město paní Evě Jirsové dle důvodové zprávy bod II. A) 12)
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Nová
Ulice manželům Izidorovi a Heleně Bangovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové
zprávy bod II. A) 13)
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 750 m2 v k. ú. Nová Ulice
panu Josefu Bírošovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 14)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 752 ost. pl. o výměře 88 m2 v k. ú. Radíkov u
Olomouce panu Tomáši Řezníčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o výměře 82 m2 v k. ú. Hodolany
panu RNDr. Vladimíru Kovářovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II.
A) 16)
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Povel
manželům Stanislavu a Haně Kovaříkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové
zprávy bod II. A) 17)
19. úplatný pronájem pozemku parc. č. 913/3 orná půda o výměře 448 m2 v k. ú. Nová Ulice
paní Boženě Poštulkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 18)
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 913/4 orná půda o výměře 499 m2 v k. ú. Nová Ulice
panu Vlastimilu Mačákovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
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21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 a části
pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 155 m2, vše v k. ú. Slavonín manželům Hedvice
a Zdenko Langerovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 20)
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 700 m2 v k. ú. Nová Ulice
manželům Martě a Josefu Holáskovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy
bod II. A) 21)
23. úplatný pronájem pozemků parc. č. 614 orná půda o výměře 300 m2, parc. č. 615
zahrada o výměře 154 m2 a parc. č. 616 zahrada o výměře 128 m2, vše v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou paní Miladě Maškové a paní Dagmar Maškové bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 22)
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/18 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Hejčín
manželům Jiřímu a Haně Bubeníkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy
bod II. A) 23)
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín
manželům Davidu a Evě Trúsikovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod
II. A) 24)
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Neředín
manželům Martinu a Jaroslavě Slavíkovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové
zprávy bod II. A) 25)
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na
pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 8 541 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 26)
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telefonního kabelu na
pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 137 234 m2 v k.ú. Nová Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 27)
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 1757 louka o výměře 639 m2 a parc.č. 2021 ost.
pl. o výměře 9 334 m2, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 28)
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemcích parc. č. 1098 louka o výměře 1 001 m2 a parc. č. 1099 ost. pl. o výměře 3 872
m2, vše v k.ú. Nemilany ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové
zprávy bod II. A) 29)
31. úplatný pronájem pozemků parc. č. 615/22 o výměře 2 029 m2, parc. č. 615/23 o výměře
5 290 m2 a parc. č. 615/24 o výměře 1 278 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín v podílovém
spoluvlastnictví Aleše Fordeye, Heleny Fordeyové st., Heleny Fordeyové ml. a Pavlíny
Fordeyové statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 31)
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32. úplatný pronájem pozemku parc. č. 106/26 ost. pl. o výměře 227 m2 v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc společnosti DS - IZOLACE, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 33)
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů NN na pozemcích
parc. č. 710/7 o výměře 4 924 m2, parc. č. 842 o výměře 11 299 m2, parc. č. 841/10 o
výměře 460 m2, parc. č. 841/2 o výměře 1 949 m2, parc. č. 1086/14 o výměře 1 944 m2 a
parc. č. 710/13 o výměře 700 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 34)
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky vody a plynovodní
přípojky na pozemcích parc.č. 842 o výměře 11 299 m2, parc.č. 710/13 o výměře 700 m2 a
parc.č. 710/7 o výměře 4 924 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Auto Kubíček s. r. o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu
přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 35)
35. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Nový program
bydlení - III. etapa - Rybízová ulice“ - kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace
mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Petrem Křenkem, dle důvodové zprávy bod III. 1)
36. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Olomouc - Nová
Ulice - Za Vodojemem - Kaskádové obytné domy, objekty H, J, K, L“ - komunikace vozidlová
a chodníky mezi statutárním městem Olomouc a Terasy J + K - bytovým družstvem, dle
důvodové zprávy bod III. 2)
37. uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod č. 103-19665/8, mezi statutárním městem
Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., dle důvodové zprávy bod III. 3)
38. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614024/2000, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava, dle
důvodové zprávy bod III. 4)
39. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby „Rychlostní
silnice R35, stavba 3508 Křelov - Slavonín, 1. etapa“, mezi statutárním městem Olomouc a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle důvodové zprávy bod III. 5)
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 300/10 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti TEPER IMPORT s. r. o. dle důvodové zprávy bod III.
6)
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení přeložky stávající
kanalizační stoky DN 500 na pozemku parc. č. 115/44 orná půda o výměře 765 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch Terasy J+K - Bytové družstvo Olomouc dle
důvodové zprávy bod II. A) 36)
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení horkovodní a
vodovodní přípojky 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 Olomouc ve prospěch Terasy J + K Bytové družstvo Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 37)
43. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 380/3 ostatní plocha o výměře
4 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci Sportovnímu
fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
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2. souhlasí
1. s rozšířením subjektu na straně uživatele u dohody o dočasném užívání pozemku parc. č.
22/2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc o společnost MOTO OLCAR s. r. o. dle
důvodové zprávy bod II. A) 8)
2. s prodloužením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, parc. č.
305 o výměře 5 104 m2 a parc. č. 324/142 o výměře 1 103 m2, vše v k.ú. Neředín ve
vlastnictví pana Roberta Dvořáka a paní Renaty Dvořákové na dobu určitou 1 rok dle
důvodové zprávy bod II. A) 30)
3. s prodloužením nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 - kanceláře o celkové výměře
74 m2 mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc do 30. 9.
2005 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
4. s prodloužením nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 - kanceláře o výměře 145,40
m2 mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc do 30. 9. 2005
dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
5. s prodloužením nájemní smlouvy na NP - tř. Svobody č. 31 - kancelář o výměře 20 m2
mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc do 30. 9. 2005 dle
důvodové zprávy bod II. B) 3)
6. se stavebními úpravami za účelem zprovoznění NP Masarykova 3 nákladem nájemce
maximálně do výše 3,262.442 Kč, když pro vyslovení souhlasu s odepisováním investované
částky do zhodnocení věci do výše 400 000,- Kč v účetnictví nájemce předloží nájemce k
odsouhlasení Radě města Olomouce znalecký posudek dle důvodové zprávy bod III. 7)
3. ukládá
odboru majetkoprávnímu ukončit dohodou k 31. 12. 2004 nájemní smlouvu na úplatný
pronájem části pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc uzavřenou s paní Zdenkou Navrátilovou dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
T: 11.1.2005
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyjmout se smlouvy o výpůjčce MAJ-PR-J/9/2003/Kr část pozemku
parc. č. 380/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 380/3 ostatní plocha o
výměře 13 m2 + 4 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod II. A) 7)
T: 11.1.2005
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
odboru majetkoprávnímu udělit předběžný souhlas s umístěním informačního bloku na
pozemku parc. č. 116/55 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc Muzeu umění Olomouc. Tento souhlas je podmíněn kladnými stanovisky
příslušných orgánů státní památkové péče dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
T: 11.1.2005
O: vedoucí majetkoprávního odboru
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6. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 2. 11. 2004 čís. spis. seznamu 7, bod II A) 13 ve věci
nevyhovění žádosti společnosti TEPER IMPORT s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku
parc. č. 300/10 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod III. 6)
2. své usnesení ze dne 30. 11. 2004, bod programu 2, bod II. B) 6) ve věci nesouhlasu se
stavebními úpravami za účelem zprovoznění NP Masarykova 3 nákladem nájemce
maximálně do výše 3,262.442 Kč a po odsouhlasení radou města na základě znaleckého
posudku na zhodnocení věci souhlasí s vyrovnáním formou odpočtu z nájemného dle
důvodové zprávy bod III. 7)
7. pověřuje
Muzeum umění Olomouc k jednání za vlastníka dotčeného pozemku ve správním řízení ve
věci vydání závazného stanoviska a ve stavebním řízení dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s tím, že statutárním městem Olomouc poskytnutý finanční příspěvek v celkové výši Kč
11.600.000,- byl v částce ve výši Kč 7.562.474,- věcně použit v rámci majetku ve vlastnictví
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a dále pak souhlasí s tím, aby mezi
Českými drahami, a.s. a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a to v souladu
se zákonem č. 77/2002 Sb., v rámci vypořádání majetku dle zakladatelské listiny společnosti
České dráhy, a.s., proběhlo vypořádání zhodnoceného a nově vzniklého dlouhodobého
investičního majetku ve vazbě na část poskytnutého finančního příspěvku ve výši Kč
7.562.474,- .
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Dodatek č. 34 ke smlouvě se společností OLTERM & TD
Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 34 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle přílohy důvodové zprávy
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3. ukládá
podepsat dodatek č. 34 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle přílohy důvodové zprávy.
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.2
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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 v domě:
1. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+2, č.b. 10, s Mirgou Pavlem dle důvodové zprávy bod 1
a)
2. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 54, s Balážem Ladislavem dle důvodové zprávy
bod 1b)
3. Skupova 17, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 19, s Oláhovou Irenou, dle důvodové zprávy bod 1 c)
4. Topolová 4, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 32, s MUDr. Turčanem Pavlem, dle důvodové zprávy
bod 1d)
5. Topolová 1, Olomouc, vel. 1+1, č.b. 16, s Řezníčkem Markem, dle důvodové zprávy bod
1e)
6. Topolová 7, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 2, s Ing. Dosoudilem Josefem, dle důvodové zprávy
bod 1f)
7. Topolová 4, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 11, s pí Krampolovou Renatou, dle důvodové zprávy
bod 1g)
8. P. Přichystala 70, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 48, s Balážem René. dle důvodové zprávy bod
2a)
9. Stiborova 28, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 19, s Žůrkovou Reginou, dle důvodové zprávy bod
2b)
10. Norská 45, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 2, s Jarošovou Ludmilou, dle důvodové zprávy bod
3a)
11. Zelená 13, Olomouc, vel. 1+3, č.b. 18, s Kořítkovou Janou, dle důvodové zprávy bod 3b)
12. Přichystalova 70, Olomouc, vel. 0+1, č.b. 22, s Kohutem Ondrejem, dle důvodové zprávy
bod 4a)
13. Černá cesta 21, Olomouc, vel. 1+2, č.b. 1, s Geržovou Danou, dle důvodové zprávy bod
4b)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
Auffahrt Petr, Brabcová Martina, Topolová 9, Olomouc
Baslar František, Topolová 9, Olomouc
Beran Josef, Martina, Topolová 9, Olomouc
Borůvka Josef, Nováková Veronika, Topolová 9, Olomouc
Brodecká Soňa, Topolová 9, Olomouc
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Ing. Bučko Martin, Topolová 9, Olomouc
Coufal Milan, Topolová 9, Olomouc
Čechák Ladislav, Topolová 9, Olomouc
Duda Jaromír, Radka, Topolová 9, Olomouc
Fojtík Martin, Lenka, Topolová 9, Olomouc
Heřmanovská Marie, Zdeněk, Topolová 9, Olomouc
Hrtanová Nina, Topolová 9, Olomouc
Junková Lucie, Topolová 9, Olomouc
Kočíb Aleš, Topolová 9, Olomouc
Krošová Drahomíra, Topolová 9, Olomouc
Minářová Petra, Topolová 9, Olomouc
Nerušilová Jitka, Topolová 9, Olomouc
Pokorná Alena, Topolová 9, Olomouc
Poláková Dita, Topolová 9, Olomouc
Pospíšil Martin, Topolová 9, Olomouc
Přidalová Ladislava, Topolová 9, Olomouc
Rýznarová Šárka, Topolová 9, Olomouc
Schejbalová Marie, Jiří, Topolová 9, Olomouc
Ing. Šubrtová Bronislava, Topolová 9, Olomouc
Valouchová Drahomíra, Topolová 9, Olomouc
Vavrdová Ludmila, Topolová 9, Olomouc
Vítková Milena, Topolová 9, Olomouc
PhDr. Adamíková Alena, Peškova 2, Olomouc
Adámková Eva, Peškova 2, Olomouc
Bednařík Jan, Soňa, Peškova 2, Olomouc
Bittnerová Jitka, Peškova 2, Olomouc
Číhalová Pavlína, Peškova 2, Olomouc
Fritscher Josef, Peškova 2, Olomouc
Gregorová Dana, Peškova 2, Olomouc
Hametová Jitka, Jiří, Peškova 2, Olomouc
Hopjan Marek, Peškova 2, Olomouc
Horáčková Vendula, Peškova 2, Olomouc
Horáková Lenka, Peškova 2, Olomouc
Hrabal Martin, Peškova 2, Olomouc
Hrubá Pavlína, Libor, Peškova 2, Olomouc
Chotěnovský Ondřej, Peškova 2, Olomouc
Jína Kamil, Peškova 2, Olomouc
Joslová Gabriela, Peškova 2, Olomouc
Kalivoda Martin, Peškova 2, Olomouc
Finková Stanislava, Peškova 2, Olomouc
Herentinová Táňa, Peškova 2, Olomouc
Kuchařík Ladislav, Peškova 2, Olomouc
Malíček Petr, Lenka, Peškova 2, Olomouc
Martišková Eva, Jiří, Peškova 2, Olomouc
Mika Martin, Peškova 2, Olomouc
Nevimová Petra, Peškova 2, Olomouc
Nikl Pavel, Peškova 2, Olomouc
Ostrá Radka, Peškova 2, Olomouc
Pazdera Bohuslav, Andrea, Peškova 2, Olomouc
Pomajblíková Kateřina, Peškova 2, Olomouc
Pospíšilová Milada, Peškova 2, Olomouc
Pospíšilová Marcela, Peškova 2, Olomouc
Prokopová Kamila, Peškova 2, Olomouc
Roller Josef, Peškova 2, Olomouc
Růžičková Magda, Peškova 2, Olomouc
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Ryzí Vladimíra, Tomáš, Peškova 2, Olomouc
Sedláčková Ludmila, Peškova 2, Olomouc
Doc. PhDr. Schulz Jindřich, Peškova 2, Olomouc
Síkora Martin, Naďa, Peškova 2, Olomouc
Steiger Jaroslav, Andrea, Peškova 2, Olomouc
Šliksbírová Hana, Hurtos Pavel, Peškova 2, Olomouc
Tauchmanová Jana, Peškova 2, Olomouc
Uhříková Jana, Peškova 2, Olomouc
Vránová Kristýna, Jan, Peškova 2, Olomouc
Vu Van Ai, Peškova 2, Olomouc
Zavadilová Jindřiška, Jiráskova 10C
Havlík Josef, Rumunská 11, Olomouc
Bednaříková Jitka, Na Vozovce 46, Olomouc
Miškovská Zdeňka, Slavonínská 20, Olomouc
Moťková Ivana, Handkeho 1, Olomouc
Beschornerová Libuše, Fischerova 4, Olomouc
Silná Petra, David, Polská 57, Olomouc
Sosík Jaroslav, Miroslava, Rožňavská 8, Olomouc
Killmaierová Eva, Lubomír, Denisova 10, Olomouc
Kelčová Jana, Pavelčákova 18, Olomouc
Řezníčková Barbora, Synkova 7, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Dolní nám. 2, Olomouc
Okresní řed.policie ČR Olomouc, U Letiště 6, Olomouc
Kresová Janette, Balbínova 3, Olomouc
Jermář Pavel, Charkovská 11, Olomouc
Spáčilová Hana, Charkovská 9, Olomouc
Hartelová Marie, Horní nám.23, Olomouc
Silný Jiří, Dagmar, U Letiště 8, Olomouc
Universita Palackého Olomouc, Skupova 7, Olomouc
Tkadlečková Marie, Kokyová Jolana, Družební 9, Olomouc
Kandrová Iveta, I.P.Pavlova 40, Olomouc
Vanďurka Jan I.P.Pavlova 42, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a)
b) na 1 rok s nájemci:
Čtvrtlíková Olga, Peškova 2, Olomouc
Fryblík Pavel, Kateřina, Peškova 2, Olomouc
Pospíšil Martin, Petra, Peškova 2, Olomouc
Kubiridžák Roman, Renáta, Helsinská 10, Olomouc
Halaxová Eva, Peškova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 b)
c) na 1/2 roku s nájemci:
Šandorová Anastázie, P. Přichystala 70, Olomouc
Blahová Věra, P. Přichystala 70, Olomouc
Schulzová Soňa, P. Přichystala 70, Olomouc
Jano Ludovít, P. Přichystala 70, Olomouc
Koubek Antonín, P. Přichystala 70, Olomouc
Komárek Lubomír, Barbořík Oldřich, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 c)
d) na 1/2 roku s nájemci:
Čureja Josef a Helena, P.Přichystala 70, Olomouc
Gábor Jan a Alžběta, P.Přichystala 70, Olomouc
Čuriová Kateřina, P.Přichystala 70, Olomouc
Daňhelová Josefa a Drahomítr, P.Přichystala 70, Olomouc
Hauerová Lidia a Adolf, P.Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 d)
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2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
Jakubcová Gabriela, Peškova 2, Olomouc
Halaxa Jiří, Peškova 2, Olomouc
Hanzl Petr, Horní nám. 23, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d)
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městské byty po výměně:
Navrátilová Jana a Tomáš, Na Trati 82, Olomouc, 1+2
Kajnarová Dana, Na Trati 82, Olomouc, 1+1
Čonková Pavla a Roman, Černá cesta 25, Olomouc, 1+1
Ištok Milan, Černá cesta 29, Olomouc, 1+2
Kuchař Milan Tovární 21, Olomouc, 1+3
Mestlová Dana, Politických vězňů 2, Olomouc, 1+1
dle důvodové zprávy bod 7)
4. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
a) na 2 roky s nájemci:
Jaroslav Macháček, Černá cesta 17, Olomouc
Martina Žilková, Černá cesta 11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8 a)
b) na 1/2 roku s nájemci:
Soňa a Rainhold Petrovi, Tř.Kosmonautů 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8 b)
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu:
Božena Hrušáková, Palackého 25, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9 )
6. s rozšířením nájemních smluv:
na byt Nešverova 1, Olomouc, Nenad a Dagmar Chromečkovi o dceru Lucii Chromečkovou
na byt Nešverova 1, Olomouc, Hana Šumberová o syna Petra Šumberu
na byt Černá cesta 47, Olomouc, Jaromír a Věra Fišnarovi vnuka Martina Schinzla
na byt Černá cesta 47, Olomouc, Zdeňka Kloudová o vnučku Jarmilu Serbovou
na byt Řezáčova 4, Olomouc, JUDr. Josef Hartl o dceru Sylvii Hartlovou
na byt Stiborova 24, Olomouc, Emilie Pabišková o dcery - Annu Pabiškovou, Milušku
Pabiškovou
na byt Stiborova 12, Olomouc, Marta Novotná o dceru Jitku Shabani a zetě Sabita Shabani
na byt Rožňavská 18, Olomouc, Františka Dokládalová o vnuka Radka Tošenovského
na byt Řezáčova 4, Olomouc, Hermína Gajdová o vnuka Martina Šnobla
na byt Řezáčova 4, Olomouc, Xenie Geschwinderová o vnuka Petra Kyčerku
na byt Řezáčova 6, Olomouc, Dagmar a Pavel,Ing. Matějů o syna Petra Matějů a snachu
Šárku Matějů
na byt Vojanova 6, Olomouc, Helena a Miloslav Zavřelovi o dceru Šárku Adamíkovou
na byt Za vodojemem 8, Olomouc, Božena Kouřilová o vnuka Josefa Tošenovského
na byt Řezáčova 4, Olomouc, Ivana Paráková o dceru Hanu Parákovou
na byt Blanická 21, Olomouc, Václav a Zdenka Zaoralovi o syna Václava Zaorala
na byt Řezáčova 4, Olomouc, Anna Jelínková o syna Lukáše Jelínka
na byt Foerstrova 15, Olomouc, Mária Mattauschowitzová o bratra Ondreje Kohuta a jeho
manželku Julianu Kohutovou
na byt Zikova 7, Olomouc, Eva Sikorová o syna Mgr. Květoslava Sikoru
na byt Zikova 5, Olomouc, Jaroslava Zappová o dceru Denisu Zappovou
na byt Masarykova 54, Olomouc, Ing. Zdeněk a Ivana Kuklovi o dceru Zuzanu Kuklovou

10

dle důvodové zprávy bod 10 a.....s)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4

6

Bytové záležitosti (DPS)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy s Květoslavem a Růženou Horákovými dle důvodové zprávy
b) uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Skopalíkovou dle důvodové zprávy
c) uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Popelkou dle důvodové zprávy
d) uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Novákovou dle důvodové zprávy
e) uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Oldřichem Barboříkem 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. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 75/90 zahrada o výměře 102 m2 paní Dobromile Horákové,
bytem tř. Spojenců 10 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy
bod 1 str. 1
2. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2
3. schvaluje
odklad splátek z II. části kupní ceny, a to panu Ing. Dušanu Fürstovi, bytem B. Němcové 3 do
15.7.2005, manželům Janu a Marii Petrůjovým, bytem Vídeňská 4 do 31.1.2006 a paní Marii
Kupkové, bytem B. Němcové 5 do 15.7. 2005 dle důvodové zprávy bod 3 str. 2, 3
4. 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 4 str. 3
5. schvaluje
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5 str. 3, 4
6. souhlasí
s podnájmem NP v domě Legionářská 1, č.p. 746, na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, jednotka č. 746/102, pro Cestovní kancelář
FISCHER, a.s., IČ: 26141647, a Petru Chytilovou, IČ: 70481130, prodejce značkového zboží
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REPLAY. Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou se stejným účelem nájmu,
jaký je v nájemní smlouvě. Souhlas bude vydán po předložení podnájemní smlouvy dle
upravené důvodové zprávy bod 6 dodatku
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Prodej domů - VOS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dosavadní postup realizovaný zadavatelem ve věci obchodní veřejné soutěže ve vztahu k
orgánu dohledu
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5.1
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Rozpočtové změny roku 2004 + dodatky č. 1 a č. 2

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
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. pověřuje
poradu primátora schvalováním rozpočtových změn roku 2004, které se týkají zapojování
cizích zdrojů (dotací, příspěvků a darů), v období od 22. 12. 2004 do 31. 12. 2004
5. ukládá
připravit návrh systému na sledování souladu mezi smlouvou na objednávku veřejných
služeb, schváleným rozpočtem a fakturací naběhlých nákladů
T: 25.1.2005
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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6. ukládá
garantům nekrytých požadavků posoudit aktuálnost těchto požadavků a předložit stanovisko
na jednání RMO
T: 11.1.2005
O: Rada města Olomouce
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6
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Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých
požadavků + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet roku
2004
3. schvaluje
vykrytí požadavku dle důvodové zprávy z rozpočtové rezervy vytvořené odborem investic
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků - odbor
správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. zařazuje
požadavky odboru správy na rozpočet roku 2004 dle části II. důvodové zprávy do soupisu
nekrytých požadavků
3. schvaluje
postup dle bodu č. I. důvodové zprávy
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.2
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Plán oprav SNO, a.s. na rok 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
plán oprav na rok 2005 dle upravených příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 7
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Plošina v domě ul. Topolová

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s vybudováním bezbariérového nájezdu
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 7.1
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Rekonstrukce domu Horní náměstí 12

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat materiál dle diskuse v RMO a předložit RMO
T: 25.1.2005
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 7.2
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Parkování v centru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
způsob projednání dle bodu A.3. důvodové zprávy ve variantě č. 1
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3. ukládá
předložit harmonogram přípravy přechodu správcovství zóny placeného stání včetně návrhu
činností vykonávaných správcem
T: 22.3.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8
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Studie křižovatky ulic Palackého, Litovelská, Svornosti a
Krapkova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ihned dokončit návrh změny č. I Regulačního plánu sídliště Povel
- Čtvrtky dle varianty 1 předložené důvodové zprávy a pokračovat v procesu jeho pořizování
T: 11.1.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Strukturální fondy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním předloženého návrhu smlouvy o financování projektu Společného regionálního
operačního programu a následným podpisem smlouvy
3. schvaluje
navržené složení realizačních týmů dle části 1.5 a 2.5 důvodové zprávy
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4. ukládá
odboru informatiky ve spolupráci s SNO a.s. a Středomoravskou vodárenskou a.s. zpracovat
metodiku pro umisťování bezdrátových technologií na budovách Politických vězňů 2 - Avion
a I.P.Pavlova 62 - vodojem
T: 22.2.2005
O: vedoucí odboru informatiky
5. ukládá
zástupcům RMO v představenstvu SNO a.s.
nedoporučovat žádosti pro umísťování bezdrátových technologií pracujících ve frekvenčním
pásmu 10,3-10,6 GHz a v pásmu 5,7-5,8 GHz na budovách Politických vězňů 2 - Avion a
I.P.Pavlova 62 - vodojem vyjma žádostí odboru informatiky Magistrátu města Olomouce
T: 11.1.2005
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
6. ukládá
odboru informatiky, odboru vnějších vztahů a odboru sociálních služeb a zdravotnictví
vypracovat organizační zajištění přístupu obyvatel k projektu Rozvoj informačních a
komunikačních technologií ve městě Olomouci
T: duben 2005
O: vedoucí odboru informatiky
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. ukládá
vedoucím realizačních týmů ve spolupráci s tajemníkem MmOl Bc. Večeřem, náměstkem
primátora ing. Czmerem, náměstkem primátora M. Novotným
předložit RMO návrh na zajištění naplnění podmínek, které vyplývají pro konečného příjemce
ze smlouvy o financování projektů SROP
T: 8.2.2005
O: vedoucí odboru informatiky
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 11

19

Přehled dotací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12

16

20

Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých SmOl v
roce 2003 u ARS VIVA, Tř. 1. máje 5, Olomouc na pořádání
festivalu duchovní hudby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 13

21

Využívání finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele, správa
a vedení majetku u ZŠ Mozartova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 14
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Tarif a nařízení na území města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
tarif IDSOK na území zóny 71 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy s účinností od 1.2.2005
3. schvaluje
nařízení č. 8/2004 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na
území města Olomouce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy s účinností od 1.2.2005
4. ukládá
zajistit informování veřejnosti
T: 8.2.2005
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15

17

23

Dodatek ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text dodatku ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s. dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek ke smlouvě s dopravcem Connex Morava, a.s.
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16

24

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO,
a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s. dle přílohy důvodové
zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s.
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17

25

Dodatek ke smlouvám s obcemi obsluhovanými dopravcem
DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecné znění dodatku ke smlouvám s obcemi obsluhovanými dopravcem DPMO, a.s. dle
přílohy důvodové zprávy
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3. ukládá
podepsat dodatky ke smlouvám s obcemi obsluhovanými dopravcem DPMO, a.s.
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu:18

26

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s. - rok
2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s. dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace DPMO, a.s.
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19

27

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla klientů Volksbank a.s. v souladu s důvodovou
zprávou ad A
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla firmy Frenos s.r.o. v souladu s důvodovou
zprávou ad B
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20
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28

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pojmenováním ulic dle upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
schválit navržené názvy ulic
4. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21

29

Projekt Bezbariérová Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22

30

Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok
2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh Programu prevence kriminality - Partnerství na rok 2005 dle bodu III. 1. A. důvodové
zprávy
3. schvaluje
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality - Partnerství na rok
2005 dle upraveného bodu III. 2.A. důvodové zprávy
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4. ukládá
předložit návrh Programu prevence kriminality - Partnerství na rok 2005 ke schválení
zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
předložit RMO návrh kontroly využívání příspěvků SmOl pro projekty zařazené do návrhu
Programu prevence kriminality - dílčí projekty pro rok 2005
T: 8.2.2005
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23

31

Smlouva OLTERM & TD Olomouc, a.s. - Dodatek č. 33

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 33 dle důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 33
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24

32

Financování investičních akcí - spolupráce s EIB

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO průběžnou informaci o dalším postupu
T: 11.1.2005
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 25
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33

Rozpracování usnesení z 13. zasedání ZMO, konaného dne
14.12.2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh rozpočtu statutárního města
Olomouce na rok 2005:
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku
2005 (T: zasedání ZMO)
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
2. ukládá
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol:
- podepsat schválené Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol (T: prosinec
2004)
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
k bodu 10, části 4 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol:
- předat Dodatky zřizovacích listin ředitelům škol (T: prosinec 2004)
T: 11.1.2005
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Dodatky ke zřizovacím listinám MDO,
MFO:
- primátorovi SmOl Ing. Martinu Tesaříkovi a náměstkovi primátora Ing. Vladimíru
Pokornému podepsat schválené dodatky ke zřizovacím listinám MDO a MFO (T: prosinec
2004)
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Pořízení souboru změn č. XIII ÚPnSÚ
Olomouc:
- vedoucímu OKR zahájit pořízení souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2
usnesení ZMO (T: ihned)
T: 11.1.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh zadání změny č. XII/8 ÚPnSÚ:
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XII/8 ÚPnSÚ
Olomouc (T: nejbližší zasedání ZMO)
T: 25.1.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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7. ukládá
k bodu 14, části 4a) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A
ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami DOSS a
stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis schválených dílčích změn souboru
změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému
úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a
stavebního řádu (T: březen 2005)
T: 8.2.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
8. ukládá
k bodu 14, části 4b) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu
schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní
správy (T: březen 2005)
T: 8.2.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
9. ukládá
k bodu 14, části 4c) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválených dílčích změn souboru změn
č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO (T: březen 2005)
T: 8.2.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
10. ukládá
k bodu 14, části 4d) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ
Olomouc:
- dále jednat s Ministerstvem ŽP ČR o dílčích změnách v lokalitách č. 21, 31, 33, 34, 35 a 37
s cílem získat souhlas dle ust. § 5 odst. 2 zák.č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a dále jednat s Krajským hygienikem Olomouckého kraje o dílčích změnách v lokalitě č. 21,
34 a 54 s cílem dosáhnout dohody (T: březen 2005)
T: 8.2.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
11. ukládá
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Smlouva o půjčce Olomoucká kina dodatek:
- náměstkovi primátora panu Martinu Novotnému podepsat za SmOl dodatek o půjčce v
předloženém znění (T: prosinec 2004)
T: 11.1.2005
O: Novotný Martin, náměstek primátora
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12. ukládá
k bodu 21, části 6 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Změny ve složení v orgánech svazku obcí
a akciových společnostech:
- vydat příslušná rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy (T: březen 2005)
T: 8.2.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
13. ukládá
k diskusnímu vystoupení na 13. ZMO 14.12.2004:
- písemně reagovat na diskusní příspěvek RNDr. Jelínka, týkajícího se privatizace
nemovitostí z majetku SmOl, dle přílohy č. 1
T: 11.1.2005
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
14. ukládá
k podnětu z diskuse z 13. ZMO 14.12.2004:
- odboru životního prostředí ve spolupráci s komisí pro životní prostředí zabývat se
podnětem člena zastupitelstva MUDr. Pavla Andrše, týkající se problematiky minimalizace
odpadů
T: 25.1.2005
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 26

34

Přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržené zásady pro přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2005 dle článku I.
důvodové zprávy
3. ukládá
řídit se při přidělování bezplatných parkovacích karet v roce 2005 schválenými zásadami
T: průběžně
O: ředitel Městské policie Olomouc
4. ukládá
předkládat radě města k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet, na
které se nevztahují schválené zásady
T: průběžně
O: vedoucí odboru kancelář primátora
5. schvaluje
přidělení bezplatných parkovacích karet dle článku II. upravené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 27
24
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Povolení vjezdu do pěší zóny - rok 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zásady vydávání povolení vjezdu do pěší zóny v Olomouci dle důvodové zprávy
3. schvaluje
přidělení bezplatného povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, čl. III
4. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, čl. IV
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 28

36

Plnění Akčního plánu Programového prohlášení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO plnění Akčního plánu Programového prohlášení za rok 2004
T: 25.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 29

37

Věcná břemena - Olterm & TD Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uzavření smluv o zřízení věcného břemene a dohod o způsobu výkonu práva věcného
břemene dle důvodové zprávy
2. ukládá
podepsat smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o způsobu výkonu práva věcného
břemene dle důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.1
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38

Převod movitého majetku na Úřad práce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s převodem vlastnictví movitého majetku za podmínky uvedené v důvodové zprávě
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
převod vlastnictví movitého majetku za podmínky uvedené v důvodové zprávě
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31

39

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 občanského sdružení Oblastní unie neslyšících v Olomouci
3. vyhovuje
žádosti regionální organizace ROSKA Olomouc dle důvodové zprávy
4. vyhovuje
žádosti Charity Olomouc dle důvodové zprávy
5. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 11.1.2005
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32

40

Změna účelu užití příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup změny účelu dle varianty A důvodové zprávy
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3. schvaluje
změnu účelu užití příspěvku Galerie Patro dle doplněné důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32.1
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Změna užití příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu užití finančního příspěvku dle varianty a) důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32.2
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Organizační záležitosti - odbor živnostenský

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení dle důvodové zprávy
2. jmenuje
Zdeňka Machalíčka do funkce vedoucího odboru živnostenského Magistrátu města
Olomouce od 22. 12. 2004
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 33

43

Organizační záležitosti - smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy
b) svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce nebytových prostor dle
důvodové zprávy vedoucímu odboru správy v objektu bývalého OkÚ od 1.1.2005
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 33.2
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44

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
tajemníky odborných komisí RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
a/ tajemníky odborných komisí RMO dle důvodové zprávy
b/ předsedu KMČ Staré Hodolany
c/ předsedu komise FRB
d/ členku přestupkové komise
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 34

45

Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře Technické služby
města Olomouce, a.s. ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozhodnutí dle přílohy důvodové zprávy
3. zmocňuje
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka podepsat rozhodnutí dle důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 36.1

46

Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře Správa nemovitostí
Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozhodnutí dle přílohy důvodové zprávy
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3. zmocňuje
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka podepsat rozhodnutí dle důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 36.2

47

Petice proti výstavbě bytových domů a garáží v lokalitě
Wolkerova, k.ú. Olomouc - město

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat petenty v intencích důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Bod programu: 37.1

48

Petice občanů - přechod pro chodce u zastávky MHD
„Pekárny“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat petenty v intencích důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 37.2

49

Petice občanů proti výstavbě tenisového areálu firmy Gemo

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
informovat petenty v intencích důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 37.3

50

Petice občanů - výstavba dvou bytových domů na ulici
J. Glazarové, Olomouc - Hejčín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat petenty v intencích důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37.4

51

Pracovní seminář - koncepce rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou termínu konání pracovního semináře dle upraveného závěru důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 38

52

Žádost o poskytnutí příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. neschvaluje
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 39

53

Příspěvek v oblasti životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši příspěvku dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy
T: 11.1.2005
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 40

54

Žádost o prominutí penále

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu A) prominutí penále dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 11.1.2005
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 41

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora

31

